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SAMENVATTING 

 
 

Algemeen 
Opdrachtgever : V.O.F. Gebr. Jacobs 
Adres onderzoekslocatie : Welbergsedijk - Welbergswegje te Steenbergen 

Kadastrale registratie : Gemeente Steenbergen, sectie AA, nummer 78 (ged.) 
Aantal deellocaties : 2, deellocatie ‘noord’ en ‘zuid’ 

Huidig gebruik : Agrarisch 

Type onderzoek : Verkennend bodemonderzoek 
Aanleiding onderzoek : Voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling op de locaties 

 
Resultaten vooronderzoek en hypothese(n) 
Hypothese conform NEN 5740: 
 Deellocatie ‘noord’ 

 Deellocatie ‘zuid’ 

 
: 

: 

 
Onverdachte, niet-lijnvormige locatie (ONV-NL) 

Verdachte, niet-lijnvormige locatie (VED-HE-NL) 

 
Uitvoering veld- en laboratoriumonderzoek 
BRL : BRL SIKB 2000 
Datums uitvoering veldwerk:   

 Grond 

 Grondwater 

: 

: 

2 en 3 januari 2019 (protocol 2001) 

25 januari 2019 (protocol 2002) 
Veldmedewerkers en protocol : B.C.M.M. Snepvangers, M.P. van Ast, A. Jongbloed1 

Laboratorium : Eurofins OMEGAM Laboratoria te Amsterdam 
 

Samenvatting resultaten 
Deellocatie ‘noord’ 
Grond: 

  

 Zintuiglijke waarnemingen 
 Bovengrond (0,0-0,5 m-mv) 

 Ondergrond (0,5-1,5 m-mv) 
 Indicatieve toetsing Bbk 

: 
: 

: 
: 

Sporen baksteen, resten plastic 
<AW2000 

<AW2000 
Altijd toepasbaar 

Grondwater : Barium, molybdeen en zink (>S) 

 
Deellocatie ‘zuid’ 

Grond:   
 Zintuiglijke waarnemingen 

 Bovengrond (0,0-0,5 m-mv) 

 Ondergrond (0,5-1,5 m-mv) 
 Indicatieve toetsing Bbk 

: 

: 

: 
: 

Sporen baksteen, resten plastic, resten houtskool 

Kwik (>AW2000) 

<AW2000 
Altijd toepasbaar 

Grondwater : Barium (>S) 
 
Conclusies 
 Middels het verkennend bodemonderzoek is de actuele milieuhygiënische kwaliteit van de 

bodem in voldoende mate vastgesteld. De resultaten van het uitgevoerde verkennend 

bodemonderzoek geven geen aanleiding voor het verrichten van een nader 
bodemonderzoek.  

 De milieuhygiënische kwaliteit van de bodem vormt geen bezwaar voor het voorgenomen 
gebruik van de locatie en de voorgenomen bouwactiviteiten.  

                                                
1 De heer A. Jongbloed is een veldmedewerker in opleiding. 
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1 INLEIDING 

 
 

1.1 Aanleiding en doel 

 
In opdracht van V.O.F. Gebr. Jacobs heeft AGEL adviseurs een verkennend bodemonderzoek 

uitgevoerd ter plaatse van een locatie aan de Welbergsedijk en Welbergswegje te Steenbergen. 
 

De aanleiding voor het uitvoeren van het bodemonderzoek vormt de voorgenomen ruimtelijke 

ontwikkeling op de locaties. In het kader hiervan is inzicht gewenst in de milieuhygiënische 
kwaliteit van de bodem. 

 
Het plan bestaat uit twee delen : 

 Het verplaatsen van het agrarisch bouwblok gesitueerd aan de Welbergsedijk 51 naar de 
noordzijde van de bedrijfslocatie van V.O.F. Gebr. Jacobs op het adres Welbergswegje 3, 

waarbij de bestaande agrarische bedrijfswoning aan de Welbergsedijk behouden blijft en 

wordt herbestemd tot burgerwoning (deellocatie ‘noord’, circa 9.535 m2). 
 Het toevoegen van maximaal 7 woningen aan de noordzijde van de Welbergsedijk, ter 

hoogte van het hierboven genoemde agrarisch bouwblok (deellocatie ‘zuid’, circa 8.115 m2). 
 

Voor het toevoegen van de nieuwe woningen geldt dat dit binnen het vigerende 

bestemmingsplan niet is toegestaan. Er dient een planologische procedure te worden 
doorlopen, die het toevoegen van de woningen mogelijk maakt.  

 
De doelstelling van het verkennend bodemonderzoek is inzicht te krijgen in de actuele 

milieuhygiënische kwaliteit van de bodem en daarmee vast te stellen of er op de locatie 

verontreinigende stoffen in de grond of het freatisch grondwater aanwezig zijn. 
 

1.2 Kwaliteitsborging en onafhankelijkheid 
 

Het project is uitgevoerd volgens het kwaliteitssysteem van AGEL adviseurs. AGEL adviseurs is 
gecertificeerd door Normec Certification (nummer EC-SIK-20258). De veldwerkzaamheden zijn 

uitgevoerd conform de BRL SIKB 2000 (protocollen 2001 en 2002), waarvoor AGEL adviseurs 

erkend is door Rijkswaterstaat Leefomgeving. Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd door het 
milieulaboratorium van Eurofins OMEGAM Laboratoria te Amsterdam. 

 
In bijlage 9 is de kwaliteitsborging en onafhankelijkheidsverklaring opgenomen. 

 

1.3 Leeswijzer 
 

Voorliggend rapport is als volgt opgebouwd: 
 vooronderzoek en onderzoekshypothese (hoofdstuk 2); 

 veld- en laboratoriumonderzoek (hoofdstuk 3); 
 resultaten en interpretatie (hoofdstuk 4); 

 conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 5). 

 
In hoofdstuk 6 wordt tenslotte een toelichting gegeven op het normenkader en de factoren die 

van invloed kunnen zijn op de betrouwbaarheid van het onderzoek. 
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2 VOORONDERZOEK 

 
 

2.1 Inleiding 

 
Onderdeel van het verkennend bodemonderzoek conform de NEN 5740 is het verrichten van 

een vooronderzoek conform de NEN 5725. Gezien de doelstelling van het bodemonderzoek is 
uitgegaan van een vooronderzoek op standaardniveau. 

 

Het doel van het vooronderzoek is inzicht krijgen in de mogelijke aanwezigheid van 
verontreinigingen op de onderzoekslocaties. Om dit doel te bereiken is relevante informatie over 

de onderzoekslocaties en eventueel de beïnvloeding vanuit de directe omgeving verzameld, 
geanalyseerd en geïnterpreteerd. De te verzamelen informatie heeft betrekking op 

locatiegegevens, bodemopbouw, geohydrologie, te verwachten bodemkwaliteit en potentieel 
bodembedreigende activiteiten op de vooronderzoekslocaties.  

 

Op basis van de resultaten van het vooronderzoek wordt de onderzoekshypothese voor het 
verkennend bodemonderzoek opgesteld. Ook kunnen de resultaten van het vooronderzoek 

worden gebruikt bij de interpretatie van de resultaten van het bodemonderzoek. 
 

2.2 Bronvermelding 

 
In het kader van het vooronderzoek zijn de onderstaande bronnen geraadpleegd. Tevens is 

aangegeven of voor de onderzoekslocatie relevante informatie aangetroffen is.  
 
Tabel 2.1: Geraadpleegde bronnen 

Instantie  Aspect Relevante informatie 
aanwezig 

Opdrachtgever Afbakening onderzoeksgebied 
Informatie huidig en voormalig gebruik 
Toekomstig gebruik 
Eerder bodemonderzoek 

+ 
+ 
+ 
- 

Bodemloket Informatie Landsdekkend beeld/Globis + 

Gemeente Steenbergen/ 
Omgevingsdienst Midden- en 
West Brabant (OMWB) 

Bodemkwaliteitskaart 
BodemInformatiesysteem (BIS) en/of eerder onderzoek 
Archief BOOT/tankenbestand 
Vervallen Hinderwetvergunningen (statisch) 
Actuele milieuvergunningen (dynamisch) 
Bouwvergunningen 

+ 
+ 
- 
- 
- 
- 

Bevoegd gezag Wbb Beschikkingen Wet bodembescherming - 

Regionaal archief Historische informatie - 

Literatuur en eigen archief  Topografische kaart 
Luchtfoto  
Historische atlas  
DINOloket 
Grondwaterkaart van Nederland, TNO 
Grondwateronttrekkingen 
Provinciale milieuverordening (PMV) 

+ 
+ 
+ 
+ 
- 
- 
- 

Kadaster Kadastrale situatie 
Kabels en leidingen informatie (KLIC) 

+ 
- 

Terreinverkenning Bodembedreigende activiteiten 
Verwachting t.a.v. asbest 
Locatie interviews 

- 
- 
- 

+  : Informatie aanwezig m.b.t. onderzoekslocatie; 
-  : Geen voor het onderzoek relevante informatie aanwezig m.b.t. onderzoekslocatie. 
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2.3 Locatiegegevens 

 
Voor de afbakening van de onderzoekslocaties is gekozen voor een afbakening voor het deel 

van het perceel waarop de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling betrekking heeft. Het 

geografisch gebied waarop het vooronderzoek betrekking heeft richt zich op de onderzoeks-
locatie waarbinnen het geografisch besluitvormingsgebied valt en de aangrenzende percelen tot 

een maximale afstand van 25 meter.  
 

Onderstaand zijn de locatiegegevens samengevat. 

  
Tabel 2.2: Locatiegegevens 

Aspect Gegevens 

Adres Welbergsedijk - Welbergswegje te Steenbergen 

Kadastraal Gemeente: Steenbergen 

Sectie: AA Nummer: 78 (ged.)  

Oppervlakte kadastraal perceel(-en) Circa 141.235 m2 

Huidig gebruik Agrarisch 

Toekomstig gebruik Wonen 

Deellocatie ‘noord’ 

Topografie en RD-coördinaten x: 82.570 y: 399.895  

Oppervlakte deellocatie ‘noord’ Circa 9.535 m2 

Deellocatie ‘zuid’ 

Topografie en RD-coördinaten x: 82.507 y: 399.446  

Oppervlakte deellocatie ‘zuid’ Circa 8.115 m2 

 

In figuur 2.1 is de ligging van de onderzoekslocaties weergegeven. Een situatietekening met 
begrenzing van de onderzoekslocaties is tevens opgenomen in bijlage 2. 

 
Figuur 2.1: Luchtfoto onderzoekslocaties (met rood aangegeven) 

 
 

 

Deellocatie ‘noord’ 

Deellocatie ‘zuid’ 
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2.4 Gebruik en beïnvloeding van de locaties 

 
2.4.1 Voormalig gebruik 
Bij het raadplegen van de gebruikte bronnen zijn er geen historisch relevante gegevens naar 

voren gekomen die van belang zijn voor het verrichten van bodemonderzoek. De locaties 
hebben, voor zover bekend, altijd een agrarische functie gehad.  

 
2.4.2 Huidig gebruik en terreinverkenning 
De onderzoekslocaties bevinden zich in een agrarisch gebied. In de directe omgeving van de 

locatie zijn geen factoren bekend die van invloed zijn op de milieuhygiënische kwaliteit van de 
bodem ter plaatse van de onderzoekslocatie. 

 
Onderstaande foto’s geven een indruk van de locatie. In bijlage 8 zijn aanvullende locatiefoto’s 

opgenomen. 
 
Figuur 2.2: Foto’s onderzoekslocatie (links: deellocatie ‘noord’, rechts: deellocatie ‘zuid’) 

  
 
Tijdens de terreinverkenning zijn aan het oppervlak van de locatie geen indicaties verkregen die 

in verband kunnen worden gebracht met een mogelijke verontreiniging van de bodem. Voor 
zover zintuiglijk waarneembaar zijn er bij de indicatieve inspectie geen asbestverdachte 

materialen op het maaiveld aangetroffen. 
 

2.4.3 Asbest 
De kans op het aantreffen van asbesthoudende materialen ter plaatse van de onderzoekslocatie 
wordt als gevolg van het huidige gebruik (weiland) klein geacht. 

 
2.4.4 Niet gesprongen explosieven 
Ten aanzien van de verwachting van niet gesprongen explosieven is bij de opdrachtgever geen 

informatie bekend.  
 

2.4.5 Archeologische waarden 
Ten aanzien van de verwachting van archeologische waarden is de Indicatieve Kaart 

Archeologische Waarden van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed geraadpleegd (www. 
archeologieinnederland.nl). De onderzoekslocatie en de directe omgeving vallen binnen niet-

gezoneerd gebied. Voor het niet-gezoneerd gebied is geen archeologische verwachtingswaarde 

vastgesteld. 
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2.5 Verwachting ten aanzien van de bodemkwaliteit 

 
2.5.1 Zonering bodemkwaliteitskaart 
Voor de gemeente Steenbergen is een bodemkwaliteitskaart beschikbaar (Interactieve 

bodemkwaliteitskaart Midden- en West Brabant). Op basis van deze bodemkwaliteitskaart wordt 
ter plaatse van beide onderzoekslocaties de volgende bodemkwaliteit verwacht: 

 bovengrond (0,0-0,5 m-mv) : klasse achtergrondwaarde (AW2000); 
 ondergrond (0,5-2,0 m-mv) : klasse achtergrondwaarde (AW2000). 

 

Op de bodemfunctieklassenkaart is deellocatie ‘noord’ gelegen in de zone landbouw/natuur. 
Deellocatie ‘zuid’ is gelegen in zone wonen.  

 
2.5.2 Beschikbaar bodemonderzoek 
Van de directe omgeving ter plaatse van deellocatie ‘zuid’ is het volgende bodemonderzoek 
bekend: 

 Verkennend bodemonderzoek Welbergsedijk 51 te Steenbergen, AGRO-LAB-NEDERLAND, 

projectnummer 2358, d.d. 24 oktober 1997. 
 

Uit bovenstaand onderzoek blijkt samengevat het volgende: 
Bovenstaand onderzoek is uitgevoerd ter plaatse van het noordelijk gelegen perceel van 

deellocatie ‘zuid’. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de nieuwbouw van een 

bedrijvenloods. In zowel de boven- als ondergrond zijn geen verhoogde gehalten aangetoond. 
In het grondwater zijn licht verhoogde concentraties zink, tolueen, xylenen en dichloormethaan 

gemeten. 
 

De relevante kopieën van het beschikbare onderzoek zijn opgenomen in bijlage 7. 

 
2.6 Toekomstig gebruik 

 
Ter plaatse van deellocatie ‘noord’ zal in fases een nieuwe loods worden geplaatst die op den 

duur de oude loodsen zal vervangen. Hiervoor wordt de bodem opgehoogd, zodat de loods op 
gelijke hoogte komt met de reeds aanwezige loods ernaast. De aanwezige sloot wordt verlegd 

en de geul gedempt. 

 
Ter plaatse van deellocatie ‘zuid’ zullen, aan de kant van de weg, zeven vrijstaande woningen 

worden gebouwd. Hiervoor zullen de haag, de bomen en struiken in de siertuin verwijderd 
worden. De agrarische loodsen worden gesloopt, waarna de grond eronder, samen met het 

achterste deel van de weide, als landbouwgrond in gebruik zal worden genomen.  

 
2.7 Bodemopbouw en geohydrologie 

 
Het maaiveld bevindt zich op ongeveer 1,8 m +NAP. Van de locatie is de volgende regionale 

bodemopbouw bekend (tabel 2.3): 
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Tabel 2.3: Bodemopbouw en geohydrologie 

Diepte (m -mv) Formatie Samenstelling Geohydrologische eenheid 

0,0 - 2,3 Boxtel Zandige eenheid, hoofdzakelijk bestaande uit 
midden en fijn zand, met weinig zandige klei en 
grof zand en een spoor klei, veen en grind 

Watervoerend pakket 

2,3 - 4,2 Peize en Waalre Zandige eenheid, hoofdzakelijk bestaande uit 
midden en grof zand, met weinig zandige klei, 
fijn zand en grind en een spoor klei en veen 

Watervoerend pakket 

4,2 - 8,9 Waalre Kleiige eenheid, hoofdzakelijk bestaande uit 
zandige klei, klei en midden zand, met weinig 
veen, fijn en grof zand en een spoor grind 

1e Scheidende laag 

 

De freatische grondwaterstroming is niet bekend. Opgemerkt wordt dat de freatische 
grondwaterstromingsrichting lokaal kan worden beïnvloed door de aanwezigheid van 

oppervlaktewater, kabels en leidingen, cunetten, funderingen en dergelijke.  

 
In de directe omgeving van de onderzoekslocatie zijn diverse waterlopen aanwezig. De locatie 

is niet gelegen in een grondwaterwingebied of grondwaterbeschermingsgebied.  
 

2.8 Conclusie vooronderzoek en hypothese(n) 

 
Deellocatie ‘noord’ 

De onderzoekslocatie wordt aangemerkt als een, voor bodemverontreiniging, onverdachte 
locatie. Dit betekent dat conform de NEN 5740 de strategie ONV-NL van toepassing is en er 

geen overschrijdingen van de streefwaarden respectievelijk lokale achtergrondwaarden worden 
verwacht.  

 

Deellocatie ‘zuid’ 
De onderzoekslocatie wordt aangemerkt als een, voor bodemverontreiniging, verdachte locatie. 

Op basis van het eerder uitgevoerde bodemonderzoek in de directe omgeving van de 
onderzoekslocatie kunnen licht verhoogde concentraties aan zware metalen, aromatische 

koolwaterstoffen en VOCl’s worden verwacht in het grondwater. Het verkennend 

bodemonderzoek wordt uitgevoerd conform de NEN 5740, strategie voor een diffuus belaste 
niet-lijnvormige locatie met een heterogeen verdeelde verontreinigende stof op schaal van 

monsterneming (VED-HE-NL).  
 

Asbest 
Beide onderzoekslocaties worden als onverdacht aangemerkt ten aanzien van het voorkomen 

van asbest in de bodem. Op basis van de beschikbare bodeminformatie en de indicatieve 

maaiveldinspectie zijn geen concrete aanwijzingen geconstateerd voor potentieel 
bodembelastende activiteiten en/of waaruit blijkt dat op of in de bodem substantiële 

hoeveelheden verdacht puin en/of asbestverdacht materiaal aanwezig is.  
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3 VELD- EN LABORATORIUMONDERZOEK 

 
 

3.1 Onderzoeksopzet 

 
In tabel 3.1 is een overzicht opgenomen van de onderzoeksopzet en hierbij behorende veld-

werkzaamheden en analyses. De locatietekening met situering van de monsternemingspunten is 
opgenomen in bijlage 2. 

 
Tabel 3.1: Opzet veld- en laboratoriumonderzoek 

Locatie Veldonderzoek 
 

Laboratoriumonderzoek 
 

Boring tot  
0,5 m-mv 

Boring tot  
2,0 m-mv 

Boring met 
peilbuis 

Grond Grondwater 

Deellocatie ‘noord’ 
ONV-NL 
0,9-1,0 ha 

14 4 2 Bovengrond: 3x A pakket 
Ondergrond: 2x A pakket 

2x B pakket 

Deellocatie ‘zuid’ 
VED-HE-NL 
0,7-0,9 ha 

17 4 2 Bovengrond: 4x A pakket 
Ondergrond: 1x A pakket 

2x B pakket 

A pakket : Standaard stoffenpakket grond (A) met de parameters organische stof en lutum, de metalen barium, 
cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink en de organische parameters som-PCB’s, 
som-PAK’s en minerale olie. 

B pakket : Standaard stoffenpakket grondwater (B) met de parameters vluchtige aromaten (BTEXN), vluchtige 
gechloreerde koolwaterstoffen (VOCl 10 parameters), minerale olie (GC) en zware metalen (barium, 
cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink). 

 
3.2 Veldonderzoek 

 
3.2.1 Uitgevoerde veldwerkzaamheden 
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd op: 

 protocol 2001 (plaatsen boringen en peilbuizen): op 2 en 3 januari 2019; 
 protocol 2002 (grondwaterbemonstering): op 25 januari 2019. 

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door de heren B.C.M.M. Snepvangers, M.P. van Ast en 
A. Jongbloed2. 

 

Het veldonderzoek heeft uit de volgende werkzaamheden bestaan: 
 Het uitvoeren van een terreinverkenning en visuele inspectie van het maaiveld. 

 Het plaatsen van de boringen en peilbuizen zoals opgenomen in tabel 3.1. De peilbuizen 
zijn voorzien van een filter met een lengte van 1,0 meter en afgewerkt met filtergrind en 

een bentonietafsluiting; 
 Het classificeren van de vrijgekomen grond uit de boringen (vaststellen bodemopbouw) en 

het beoordelen op de aanwezigheid van verontreinigingen; 

 Het bemonsteren van de grond. Een grondmonster heeft betrekking op een maximaal 
bodemtraject van 0,5 meter. Afwijkende bodemlagen (zoals de aanwezigheid van 

bodemvreemde materialen als bijvoorbeeld puin, verkleuringen van de grond en 
geurwaarnemingen) zijn apart bemonsterd. Indien bij een boring meerdere grondmonsters 

zijn genomen, is met een toenemende diepte de codering -1, -2, -3 enz. aan het 

monsternummer toegevoegd; 
 Het bemonsteren van het grondwater uit de peilbuizen na een wachttijd van minimaal één 

week. Bij de codering van een grondwatermonster is het nummer van de peilbuis 

                                                
2 De heer A. Jongbloed is een veldmedewerker in opleiding. 
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aangehouden met toegevoegd - nummer filter - nummer watermonster (bijvoorbeeld: 1-1-

1). 
 

Bij de uitvoering van de veldwerkzaamheden zijn geen significante afwijkingen gerapporteerd 

die van invloed zijn op de voorschriften en werkwijze van de genoemde protocollen. 
 

3.2.2 Resultaten veldonderzoek 
In bijlage 3 zijn de resultaten van de boorbeschrijvingen in de vorm van boorprofielen weer-

gegeven. Globaal is de bodem tot de maximale boordiepte opgebouwd uit matig fijn, zwak siltig 

zand. Plaatselijk bestaat de bovengrond (0,0-0,5 m-mv) uit sterk zandige klei. 
 

In tabel 3.2 is een overzicht gegeven van de zintuiglijke waargenomen bijzonderheden aan de 
opgeboorde grond. 

 
Tabel 3.2: Zintuiglijk aangetroffen bijzonderheden 

Boring Einddiepte  
(m -mv) 

Traject 
(m -mv) 

Textuur Zintuiglijke waarneming 

Deellocatie ‘noord’ 

101 0,5 0,0 - 0,5 Zand Sporen baksteen 

102 2,0 0,0 - 1,5 Zand Sporen baksteen 

104 0,5 0,0 - 0,5 Zand Sporen baksteen 

109 2,0 0,0 - 0,4 Zand Resten plastic 

111 2,0 0,0 - 0,5 Zand Resten plastic 

112 0,5 0,0 - 0,5 Zand Resten plastic 

113 0,5 0,0 - 0,5 Zand Resten plastic 

Deellocatie ‘zuid’ 

202 0,5 0,0 - 0,5 Zand Sporen baksteen 

205 0,5 0,0 - 0,5 Zand Resten houtskool 

207 0,5 0,0 - 0,5 Zand Sporen baksteen 

210 0,5 0,0 - 0,5 Zand Sporen baksteen 

212 0,5 0,0 - 0,5 Zand Sporen baksteen 

213 2,0 0,0 - 0,5 Zand Sporen baksteen 

214 0,5 0,0 - 0,5 Zand Resten plastic 

215 2,0 0,0 - 0,5 Zand Sporen baksteen 

219 3,0 0,0 - 0,5 Zand Sporen baksteen 

222 0,5 0,0 - 0,5 Zand Sporen baksteen 

223 0,5 0,0 - 0,5 Zand Sporen baksteen 

 

Voor zover zintuiglijk waarneembaar zijn er bij de indicatieve inspectie geen asbestverdachte 
materialen op of in de bodem aangetroffen. Het puin wat is aangetroffen bevat een homogene 

samenstelling van bijmengingen met bakstenen en is van eenduidige aard en daarmee niet 
gerelateerd aan asbestverdacht materiaal. Daarnaast zijn er tijdens de maaiveld inspectie geen 

concrete aanwijzingen voor potentieel bodembelastende activiteiten en/of waaruit blijkt dat in 
of op de bodem substantiële hoeveelheden ‘verdacht’ puin en/of asbesthoudend materiaal 

aanwezig is. 

 
In tabel 3.3 staan de veldwaarnemingen met betrekking tot het grondwater. 
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Tabel 3.3: Veldwaarnemingen met betrekking tot het grondwater 

Peilbuis Filtertraject  
(m  -mv) 

Stijghoogte 
(m -mv) 

Temp. 
 ( 0C) 

pH* Ec (µS/cm) ** Troebelheid 
(NTU) 

Zintuiglijke 
waarneming 

Deellocatie ‘noord’ 

106 1,7 - 2,7 1,1 6,1 6,5 1.488 76,2 - 

115 1,9 - 2,9 1,7 5,3 7,6 1.264 11,2 - 

Deellocatie ‘zuid’ 

209 2,0 - 3,0 0,9 7,6 6,8 380 75,5 - 

219 2,0 - 3,0 1,3 7,3 7,0 645 26,9 - 

*) : Normale waarden voor de pH liggen tussen 4,0 en 8,0; 
**) : Normale waarden voor de Ec liggen onder 1.500 µS/cm. 

 
Aan het opgepompte grondwater zijn zintuiglijk geen afwijkingen waargenomen. De troebelheid 

(NTU) van de grondwatermonsters ligt boven de natuurlijke troebelheid van grondwater (<10 

NTU). De verhoogde troebelheid van de grondwatermonsters kan mogelijk veroorzaakt zijn 
door verstoring van de bodem bij het plaatsen van de peilbuizen. Een verhoogde troebelheid 

van een grondwatermonster heeft pas consequenties als bepaalde analyseresultaten boven 
gestelde grenswaarden uitkomen. De beoordeling van de troebelheid vindt mede plaats in 

samenhang met de analyseresultaten. 
 

3.3 Laboratoriumonderzoek 

 
Op basis van de resultaten van het veldonderzoek is een selectie gemaakt in de te analyseren 

grondmonsters waarbij een aantal grondmonsters is samengesteld tot mengmonsters. Voor 
mengmonsters is de codering MM-100 (deellocatie ‘noord’) en MM-200 (deellocatie ‘zuid’) 

aangehouden.  

 
Een overzicht van de uitgevoerde grond- en grondwateranalyses is weergegeven in tabel 3.4 en 

3.5. 
 
Tabel 3.4: Uitgevoerde analyses grond 

Monster-
code 

Samenstelling deelmonsters 
(boring-monster) 

Traject 
(m -mv) 

Omschrijving en 
bijzonderheden 

Analysepakket 

Deellocatie ‘noord’ 

MM-101 101-1, 102-1, 104-1 0,0 - 0,5 Zand, sporen baksteen 
 

A pakket 

MM-102 109-1, 111-1, 112-1, 113-1 0,0 - 0,5 Zand, resten plastic 
 

A pakket 

MM-103 106-1, 114-1, 115-1, 116-1, 118-1, 
119-1, 120-1 

0,0 - 0,5 Klei A pakket 

MM-104 106-3, 109-4, 111-4, 115-3, 117-3 0,6 - 1,5 Zand 
 

A pakket 

MM-105 102-2 0,5 - 1,0 Zand, sporen baksteen 
 

A pakket 

Deellocatie ‘zuid’ 

MM-201 202-1, 205-1, 207-1, 210-1 0,0 - 0,5 Zand, sporen baksteen, resten 
houtskool 

A pakket 

MM-202 212-1, 213-1, 214-1, 215-1 0,0 - 0,5 Zand, sporen baksteen, resten 
plastic 

A pakket 

MM-203 219-1, 222-1, 223-1 0,0 - 0,5 Zand, sporen baksteen 
 

A pakket 

MM-204 203-1, 211-1, 216-1, 220-1 0,0 - 0,5 Zand 
 

A pakket 

MM-205 203-2, 209-3, 213-2, 215-2, 221-3 0,5 - 1,5 Zand 
 

A pakket 

A pakket : Standaard stoffenpakket grond (A) met de parameters organische stof en lutum, de metalen barium, 
cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink en de organische parameters som-PCB’s, 
som-PAK’s en minerale olie. 
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Tabel 3.5: Uitgevoerde analyses grondwater 

Monstercode Peilbuis Filtertraject (m-mv) Analysepakket 

Deellocatie ‘noord’ 

106-1-1 106 1,7 - 2,7 B pakket 

115-1-1 115 1,9 - 2,9 B pakket 

Deellocatie ‘zuid’ 

209-1-1 209 2,0 - 3,0 B pakket 

219-1-1 219 2,0 - 3,0 B pakket 

B pakket : Standaard stoffenpakket grondwater (B) met de parameters vluchtige aromaten (BTEXN), vluchtige 
gechloreerde koolwaterstoffen (VOCl 10 parameters), minerale olie (GC) en zware metalen (barium, 
cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink). 

 
3.4 Toetsingskader en toetsing analyseresultaten 

 

De analyserapporten van het laboratorium zijn opgenomen in bijlage 4. Door het laboratorium 
zijn geen afwijkingen van de AS3000 gerapporteerd. 

 
De volledige toetsing van de analyseresultaten is opgenomen in bijlage 5. In deze tabellen zijn 

de analyseresultaten, het geanalyseerde c.q. gehanteerde lutum- en humusgehalte, het 
toetsingskader en de overschrijdingen ten opzichte van het toetsingskader opgenomen. 

 

Daarnaast zijn de resultaten indicatief getoetst aan de waarden van het Besluit bodemkwaliteit 
bij toepassing op of in de bodem.  

 
Een toelichting op de toetsingscriteria en het wettelijk kader is opgenomen in bijlage 6. 

 

De resultaten van het laboratoriumonderzoek worden in volgend hoofdstuk weergegeven en 
geïnterpreteerd. 
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4 RESULTATEN EN INTERPRETATIE 

 
 

4.1 Resultaten grondonderzoek 

 
In tabel 4.1 zijn de resultaten van het grondonderzoek weergegeven. 

 
Tabel 4.1: Toetsingsresultaten grond 

Monster-
code 

Samenstelling 
deelmonsters 

(boring-monster) 

Traject 
(m -mv) 

Omschrijving en 
bijzonderheden 

Toetsing Wbb Indicatieve 
toets Bbk 

Deellocatie ‘noord’ 

MM-101 101-1, 102-1, 104-1 0,0 - 0,5 Zand, sporen baksteen - 
 

Altijd toepasbaar 

MM-102 109-1, 111-1, 112-1, 113-1 0,0 - 0,5 Zand, resten plastic - 
 

Altijd toepasbaar 

MM-103 106-1, 114-1, 115-1, 116-1, 
118-1, 119-1, 120-1 

0,0 - 0,5 Klei - Altijd toepasbaar 

MM-104 106-3, 109-4, 111-4, 115-3, 
117-3 

0,6 - 1,5 Zand - Altijd toepasbaar 

MM-105 102-2 0,5 - 1,0 Zand, sporen baksteen - 
 

Altijd toepasbaar 

Deellocatie ‘zuid’ 

MM-201 202-1, 205-1, 207-1, 210-1 0,0 - 0,5 Zand, sporen baksteen, 
resten houtskool 

- 
 

Altijd toepasbaar 

MM-202 212-1, 213-1, 214-1, 215-1 0,0 - 0,5 Zand, sporen baksteen, 
resten plastic 

- 
 

Altijd toepasbaar 

MM-203 219-1, 222-1, 223-1 0,0 - 0,5 Zand, sporen baksteen - 
 

Altijd toepasbaar 

MM-204 203-1, 211-1, 216-1, 220-1 0,0 - 0,5 Zand Kwik 
 

Altijd toepasbaar 

MM-205 203-2, 209-3, 213-2, 215-2, 
221-3 

0,5 - 1,5 Zand - 
 

Altijd toepasbaar 

De gehalten die de betreffende achtergrondwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd:  
< AW : Het gehalte is kleiner dan de achtergrondwaarde. 
> AW : Het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan de tussenwaarde. 
> T : Het gehalte is groter dan de tussenwaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde. 
> I : Het gehalte is groter dan de interventiewaarde. 

 
Deellocatie ‘noord’ 

Ter plaatse van deellocatie ‘noord’ zijn in zowel de boven- als ondergrond geen 
overschrijdingen van de achtergrondwaarden gemeten. 

 

Bij indicatieve toetsing van de grondmonsters aan het Besluit bodemkwaliteit zijn de 
mengmonsters beoordeeld als altijd toepasbaar. 

 
Deellocatie ‘zuid’ 

Ter plaatse van deellocatie ‘zuid’ is plaatselijk (mengmonster MM-204) een maximaal licht 

verhoogd gehalte aan kwik aangetoond. In de overige mengmonsters zijn geen 
overschrijdingen van de achtergrondwaarden gemeten.  

 
Bij indicatieve toetsing van de grondmonsters aan het Besluit bodemkwaliteit zijn de 

mengmonsters beoordeeld als altijd toepasbaar. 
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4.2 Resultaten grondwateronderzoek 

 
In tabel 4.2 zijn de resultaten van het grondwateronderzoek weergegeven. 

 
Tabel 4.2: Toetsingsresultaten grondwater 

Monstercode Peilbuis Filtertraject  
(m  -mv) 

Toetsing Wbb 

Deellocatie ‘noord’ 

106-1-1 106 1,7 - 2,7 Barium 

115-1-1 115 1,9 - 2,9 Barium, molybdeen, zink 

Deellocatie ‘zuid’ 

209-1-1 209 2,0 - 3,0 - 

219-1-1 219 2,0 - 3,0 Barium 

De concentraties die de betreffende streefwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
< S : De concentratie is kleiner dan de streefwaarde. 
> S : De concentratie is groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan de tussenwaarde. 
> T : De concentratie is groter dan de tussenwaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde. 
> I : De concentratie is groter dan de interventiewaarde. 

 
Deellocatie ‘noord’ 
Ter plaatse van deellocatie ‘noord’ zijn in het grondwater licht verhoogde concentraties aan 

zware metalen (barium, molybdeen en zink) gemeten. 
 

Deellocatie ‘zuid’ 

Ter plaatse van deellocatie ‘zuid’ is in het grondwater een licht verhoogde concentratie aan 
barium gemeten. 

 
Een bron voor de licht verhoogde concentraties aan zware metalen is niet bekend. Zware 

metalen worden regionaal vaker zonder aanwijsbare bron in het grondwater aangetoond. 
Mogelijk betreffen het licht verhoogde achtergrondwaarden.  

 

Tijdens de grondwaterbemonstering is een verhoogde troebelheid (> 10 NTU) gemeten. Een 
verhoogde troebelheid kan in sommige gevallen leiden tot een overschatting van de 

concentraties aan organische parameters in het grondwater. Bij het onderzoek is de 
tussenwaarde voor geen van de organische parameters overschreden. De eventuele 

overschatting van de concentraties als gevolg van de verhoogde troebelheid heeft derhalve 

geen gevolgen voor de interpretatie van de onderzoeksresultaten en de conclusies. Aanvullend 
onderzoek naar de verhoogde troebelheid is derhalve niet uitgevoerd.  

 
4.3 Toetsing van de hypothese 

 
Deellocatie ‘noord’ 

Op basis van de resultaten van het veld- en laboratoriumonderzoek dient de hypothese 

‘onverdachte, niet-lijnvormige locatie (ONV-NL)’ formeel te worden verworpen. De licht 
verhoogde concentraties aan zware metalen in het grondwater worden echter als niet sterk 

afwijkend beschouwd ten opzichte van de regionale situatie. Tevens is er geen sprake van een 
duidelijk aanwijsbare bronlocatie. Hierdoor is er geen reden de onderzoeksopzet te herzien of 

voor het uitvoeren van een aanvullend bodemonderzoek. 

 
Deellocatie ‘zuid’ 

De op basis van het vooronderzoek gestelde hypothese ‘diffuus belaste niet-lijnvormige locatie 
met een heterogeen verdeelde verontreinigende stof op schaal van monsterneming (VED-HE-

NL)’ wordt naar aanleiding van de resultaten van het veld- en laboratoriumonderzoek bevestigd. 
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Asbest 

Voor zover zintuiglijk waarneembaar zijn er bij de indicatieve inspectie geen asbestverdachte 
materialen op of in de bodem aangetroffen. Het puin wat is aangetroffen bevat een homogene 

samenstelling van bijmengingen met bakstenen en is van eenduidige aard en daarmee niet 

gerelateerd aan asbestverdacht materiaal. Daarnaast zijn er tijdens de maaiveld inspectie geen 
concrete aanwijzingen voor potentieel bodembelastende activiteiten en/of waaruit blijkt dat in 

of op de bodem substantiële hoeveelheden ‘verdacht’ puin en/of asbesthoudend materiaal 
aanwezig is.  
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5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

 
 

Op basis van de resultaten van het uitgevoerde verkennend bodemonderzoek wordt 

geconcludeerd: 
 

Deellocatie ‘noord’ 
 In zowel de boven- als ondergrond zijn geen overschrijdingen van de achtergrondwaarden 

gemeten. 

 
 In het grondwater zijn licht verhoogde concentraties aan zware metalen (barium, 

molybdeen en zink) gemeten. 
 

Deellocatie ‘noord’ 
 Ter plaatse van deellocatie ‘zuid’ is plaatselijk een maximaal licht verhoogd gehalte aan 

kwik aangetoond.  

 
 In het grondwater is een licht verhoogde concentratie aan barium gemeten.  

 
Conclusie 
 Middels het verkennend bodemonderzoek is de actuele milieuhygiënische kwaliteit van de 

bodem in voldoende mate vastgesteld. De resultaten van het uitgevoerde verkennend 
bodemonderzoek geven geen aanleiding voor het verrichten van een nader 

bodemonderzoek.  
 

 De milieuhygiënische kwaliteit van de bodem vormt geen bezwaar voor het voorgenomen 

gebruik van de locatie en de voorgenomen bouwactiviteiten.  
 

Aanbevelingen en opmerkingen 
Indien bij de voorgenomen bouwactiviteiten grond van de locatie vrijkomt, dient er rekening te 

worden gehouden met beperkingen ten aanzien van hergebruik en afzet van de grond. 
Opgemerkt wordt dat dit onderzoek geen bewijsmiddel is zoals bedoeld in het Besluit 

bodemkwaliteit voor toepassing van grond elders. Voor de definitieve kwaliteitsbepaling van 

grond die vrijkomt van de onderzoekslocatie kan afhankelijk van de bestemming en toepassing 
bij afvoer van de grond een partijkeuring noodzakelijk zijn (AP04). De gemeente is bevoegd 

gezag inzake grondverzet en toepassing van grond binnen de restricties en voorwaarden van de 
bodemkwaliteitskaart. Hiervoor geldt een meldingsprocedure. 
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6 NORMERING EN BETROUWBAARHEID 

 
 

De volgende documenten hangen samen met het verrichte bodemonderzoek:   

 NEN 5725 Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij 
verkennend en nader onderzoek (januari 2009). 

 NEN 5740+A1 Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend 
bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond 

(april 2016). 

 
Het bodemonderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de geldende normen en in het 

kader van de BRL SIKB 2000 van toepassing zijnde protocollen. Het uitgevoerde bodem-
onderzoek is gebaseerd op de thans beschikbare informatie en de hieruit afgeleide onderzoeks-

strategie. Ondanks het streven naar een zo groot mogelijke representativiteit en reproduceer-
baarheid van het onderzoek kunnen ten gevolge van heterogeniteit in de bodem en onvolledige 

informatie buiten de schuld van AGEL adviseurs afwijkingen in de verkregen resultaten voor-

komen. Er blijft altijd een kans aanwezig dat een op de locatie aanwezige verontreiniging niet 
wordt vastgesteld ten gevolge van de aanwezige trefkans en de uitmiddeling bij het samen-

stellen van (meng-)monsters. Er dient tevens op te worden gewezen dat het uitgevoerde 
onderzoek een momentopname is. Na uitvoering van het onderzoek kunnen de grond- en 

grondwaterkwaliteit worden beïnvloed door bijvoorbeeld grondverzetwerkzaamheden zoals de 

aanvoer van grond van elders, opslag van milieubelastende producten, calamiteiten of ver-
spreiding van verontreiniging vanaf nabij gelegen terreinen. Naarmate de periode tussen de 

uitvoering van het onderzoek en het gebruik van de resultaten langer wordt, zal meer voor-
zichtigheid betracht moeten worden bij het gebruik van dit rapport.  

 

AGEL adviseurs acht zich niet aansprakelijk voor de schade die hieruit voortvloeit. AGEL 
adviseurs heeft op geen enkele wijze een relatie met de opdrachtgever en/of de onderzoeks-

locatie waarop het onderzoek betrekking heeft. AGEL adviseurs heeft als onderzoeksbureau 
vastgelegd in haar kwaliteitszorgsysteem dat de (mogelijke) beïnvloeding van werknemers door 

derden te allen tijde dient te worden vastlegt en vermeld. Mocht hiervan sprake zijn en heeft dit 
invloed op de onderzoeksstrategie dan wordt dit in de verslaglegging en rapportage vermeld. 

AGEL adviseurs garandeert hiermee dat een volledig onafhankelijk en onpartijdig onderzoek is 

uitgevoerd. 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIJLAGE 1 
 

 

LOCATIEKAART



Omgevingskaart Klantreferentie: 20180506

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object Steenbergen AA 78
Welbergsedijk 51, 4651TD Steenbergen
CC-BY Kadaster.
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BIJLAGE 3 
 

 

BOORBESCHRIJVINGEN



Projectcode: 20180506

Projectnaam: Welbergsedijk en Welbergseweg te Steenbergen

Bijlage: Profielbeschrijvingen 'Getekend volgens NEN 5104'

Boring: 101

Datum: 03-01-2019

Boormeester: M.P. van Ast

0,00

0,50

1

gras0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen baksteen, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

0,50

Boring: 102

Datum: 03-01-2019

Boormeester: M.P. van Ast

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1

2

3

4

gras0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen baksteen, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

1,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
brokken klei, donker beigebruin, 
Edelmanboor

2,00

Boring: 103

Datum: 03-01-2019

Boormeester: M.P. van Ast

0,00

0,50

1

gras0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

0,50

Boring: 104

Datum: 03-01-2019

Boormeester: M.P. van Ast

0,00

0,50

1

gras0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen baksteen, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

0,50



Projectcode: 20180506

Projectnaam: Welbergsedijk en Welbergseweg te Steenbergen

Bijlage: Profielbeschrijvingen 'Getekend volgens NEN 5104'

Boring: 105

Datum: 03-01-2019

Boormeester: M.P. van Ast

0,00

0,50

1

weiland0,00

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

0,50

Boring: 106

Datum: 03-01-2019

Boormeester: M.P. van Ast

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

1

2

3

4

5

6

weiland0,00

Klei, sterk zandig, zwak 
wortelhoudend, donkerbruin, 
Edelmanboor

0,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
beigebruin, Edelmanboor

1,00

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
bruinbeige, Edelmanboor

1,50

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
bruinbeige, Zuigerboor

2,50

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
grijsbeige, Zuigerboor

2,70

Boring: 107

Datum: 03-01-2019

Boormeester: M.P. van Ast

0,00

0,50

1

weiland0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, brokken klei, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

0,50

Boring: 108

Datum: 03-01-2019

Boormeester: M.P. van Ast

0,00

0,50

1

weiland0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, brokken klei, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

0,50



Projectcode: 20180506

Projectnaam: Welbergsedijk en Welbergseweg te Steenbergen

Bijlage: Profielbeschrijvingen 'Getekend volgens NEN 5104'

Boring: 109

Datum: 03-01-2019

Boormeester: M.P. van Ast

0,00
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1,00
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2,00
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2

3

4
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weiland0,00

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, resten plastic, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

0,40

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donker zwartbruin, 
Edelmanboor

0,70

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
grijsbeige, Edelmanboor

1,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
grijsbeige, Edelmanboor

1,50

Zand, matig fijn, matig siltig, licht 
grijsbeige, Edelmanboor

2,00

Boring: 110

Datum: 03-01-2019

Boormeester: M.P. van Ast

0,00

0,50

1

weiland0,00

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

0,50

Boring: 111

Datum: 03-01-2019

Boormeester: M.P. van Ast

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1

2

3

4

5

weiland0,00

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, resten plastic, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

0,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, laagjes klei, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

0,80

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
gley, grijsbeige, Edelmanboor

1,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
grijsbeige, Edelmanboor

2,00

Boring: 112

Datum: 03-01-2019

Boormeester: M.P. van Ast

0,00

0,50

1

weiland0,00

Zand, matig fijn, kleiïg, zwak 
humeus, resten plastic, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

0,50



Projectcode: 20180506

Projectnaam: Welbergsedijk en Welbergseweg te Steenbergen

Bijlage: Profielbeschrijvingen 'Getekend volgens NEN 5104'

Boring: 113

Datum: 03-01-2019

Boormeester: M.P. van Ast

0,00

0,50

1

weiland0,00

Zand, matig fijn, kleiïg, zwak 
humeus, resten plastic, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

0,50

Boring: 114

Datum: 03-01-2019

Boormeester: M.P. van Ast

0,00

0,50

1

akker0,00

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
donker grijsbruin, Edelmanboor

0,50

Boring: 115

Datum: 03-01-2019

Boormeester: M.P. van Ast

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

1

2

3

4

5

6

akker0,00

Klei, sterk zandig, donkerbruin, 
Edelmanboor

0,50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
lichtbeige, Edelmanboor

1,00

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
grijsbeige, Edelmanboor

2,00

Zand, zeer fijn, sterk siltig, 
lichtgrijs, Edelmanboor

2,90

Boring: 116

Datum: 03-01-2019

Boormeester: M.P. van Ast

0,00

0,50

1

akker0,00

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
laagjes zand, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

0,50



Projectcode: 20180506

Projectnaam: Welbergsedijk en Welbergseweg te Steenbergen

Bijlage: Profielbeschrijvingen 'Getekend volgens NEN 5104'

Boring: 117

Datum: 03-01-2019

Boormeester: M.P. van Ast

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1

2

3

4

5

akker0,00

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
resten wortels, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

0,30

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

0,60

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht 
grijsbeige, Edelmanboor

2,00

Boring: 118

Datum: 03-01-2019

Boormeester: M.P. van Ast

0,00

0,50

1

akker0,00

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
donker grijsbruin, Edelmanboor

0,50

Boring: 119

Datum: 03-01-2019

Boormeester: M.P. van Ast

0,00

0,50

1

akker0,00

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
donker grijsbruin, Edelmanboor

0,50

Boring: 120

Datum: 03-01-2019

Boormeester: M.P. van Ast

0,00

0,50

1

akker0,00

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
laagjes zand, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

0,50



Projectcode: 20180506

Projectnaam: Welbergsedijk en Welbergseweg te Steenbergen

Bijlage: Profielbeschrijvingen 'Getekend volgens NEN 5104'

Boring: 201

Datum: 02-01-2019

Boormeester: M.P. van Ast

0,00

0,50

1

weiland0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, laagjes leem, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

-0,50

Boring: 202

Datum: 02-01-2019

Boormeester: M.P. van Ast

0,00

0,50

1

weiland0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen baksteen, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

-0,50

Boring: 203

Datum: 02-01-2019

Boormeester: M.P. van Ast

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1

2

3

4

weiland0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

-0,50

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

-1,00

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
grijsgeel, Edelmanboor

-2,00

Boring: 204

Datum: 02-01-2019

Boormeester: M.P. van Ast

0,00

0,50

1

weiland1,59

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen grind, brokken 
leem, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

1,09

Boring: 205

Datum: 02-01-2019

Boormeester: M.P. van Ast

0,00

0,50

1

weiland0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen gley, resten 
houtskool, laagjes leem, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

-0,50

Boring: 206

Datum: 02-01-2019

Boormeester: M.P. van Ast

0,00

0,50

1

weiland0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, brokken leem, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

-0,50



Projectcode: 20180506

Projectnaam: Welbergsedijk en Welbergseweg te Steenbergen

Bijlage: Profielbeschrijvingen 'Getekend volgens NEN 5104'

Boring: 207

Datum: 02-01-2019

Boormeester: M.P. van Ast

0,00

0,50

1

weiland0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, brokken leem, sporen 
baksteen, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

-0,50

Boring: 208

Datum: 02-01-2019

Boormeester: M.P. van Ast

0,00

0,50

1

weiland0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen grind, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

-0,50

Boring: 209

Datum: 02-01-2019

Boormeester: M.P. van Ast

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

1

2

3

4

5

6

weiland0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, neutraalbruin, 
Edelmanboor

-0,50

Zand, matig fijn, matig siltig, 
donker zwartbruin, Edelmanboor

-1,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donker beigebruin, 
Edelmanboor

-1,50

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

-2,00

Zand, zeer fijn, sterk siltig, 
beigebruin, Edelmanboor

-2,50

Zand, zeer fijn, sterk siltig, 
grijsbeige, Edelmanboor

-3,00

Boring: 210

Datum: 02-01-2019

Boormeester: M.P. van Ast

0,00

0,50

1

weiland0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen baksteen, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

-0,50



Projectcode: 20180506

Projectnaam: Welbergsedijk en Welbergseweg te Steenbergen

Bijlage: Profielbeschrijvingen 'Getekend volgens NEN 5104'

Boring: 211

Datum: 02-01-2019

Boormeester: M.P. van Ast

0,00

0,50

1

weiland0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

-0,50

Boring: 212

Datum: 02-01-2019

Boormeester: M.P. van Ast

0,00

0,50

1

weiland0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen baksteen, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

-0,50

Boring: 213

Datum: 02-01-2019

Boormeester: M.P. van Ast

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1

2

3

4

weiland0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen baksteen, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

-0,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

-1,00

Zand, matig fijn, matig siltig, 
donker grijsbruin, Edelmanboor

-1,50

Zand, matig fijn, matig siltig, 
donkerbruin, Edelmanboor

-2,00

Boring: 214

Datum: 02-01-2019

Boormeester: M.P. van Ast

0,00

0,50

1

weiland0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, resten plastic, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

-0,50



Projectcode: 20180506

Projectnaam: Welbergsedijk en Welbergseweg te Steenbergen

Bijlage: Profielbeschrijvingen 'Getekend volgens NEN 5104'

Boring: 215

Datum: 02-01-2019

Boormeester: M.P. van Ast

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1

2

3

4

weiland1,97

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen baksteen, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

1,47

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
grijsgeel, Edelmanboor

-0,03

Boring: 216

Datum: 02-01-2019

Boormeester: M.P. van Ast

0,00

0,50

1

weiland1,99

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, grijsbruin, Edelmanboor

1,49

Boring: 217

Datum: 02-01-2019

Boormeester: M.P. van Ast

0,00

0,50

1

tuin0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, brokken klei, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

-0,50

Boring: 218

Datum: 02-01-2019

Boormeester: M.P. van Ast

0,00

0,50

1

gras0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

-0,50



Projectcode: 20180506

Projectnaam: Welbergsedijk en Welbergseweg te Steenbergen

Bijlage: Profielbeschrijvingen 'Getekend volgens NEN 5104'

Boring: 219

Datum: 02-01-2019

Boormeester: M.P. van Ast

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

1

2

3

4

5

6

7

tuin0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
baksteen, neutraalbruin, 
Edelmanboor

-0,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
beigegrijs, Edelmanboor

-0,90

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
grijsbeige, Edelmanboor

-1,50

Zand, zeer fijn, sterk siltig, 
grijsbeige, Zuigerboor

-3,00

Boring: 220

Datum: 02-01-2019

Boormeester: M.P. van Ast

0,00

0,50

1

tuin1,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

0,50



Projectcode: 20180506

Projectnaam: Welbergsedijk en Welbergseweg te Steenbergen

Bijlage: Profielbeschrijvingen 'Getekend volgens NEN 5104'

Boring: 221

Datum: 02-01-2019

Boormeester: M.P. van Ast

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1

2

3

4

tuin0,00

Leem, sterk zandig, zwak 
gleyhoudend, resten wortels, licht 
grijsbruin, Edelmanboor

-0,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

-1,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
grijsgeel, Edelmanboor

-2,00

Boring: 222

Datum: 02-01-2019

Boormeester: M.P. van Ast

0,00

0,50

1

erf0,00

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, sporen baksteen, 
brokken klei, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

-0,50

Boring: 223

Datum: 02-01-2019

Boormeester: M.P. van Ast

0,00

0,50

1

erf2,21

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen baksteen, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

1,71



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

zand afdichting

bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand

jreurich
Stamp



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIJLAGE 4 
 

 

ANALYSECERTIFICATEN



AGEL Adviseurs
T.a.v. de heer J. Bouman
Postbus 4156
4900 CD OOSTERHOUT NB

Uw kenmerk : 20180506-Welbergsedijk en Welbergseweg te Steenber
Ons kenmerk : Project 845047
Validatieref. : 845047_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : ELUV-ALNF-XOJP-MIDJ
Bijlage(n) : 3 tabel(len) + 1 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 9 januari 2019

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

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

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

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

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

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

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



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

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 87,2 85,8 83,7
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 2,5 1,8 2,2
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 5,2 8,1 13,4

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 22 23 31
S cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,20 < 0,20 < 0,20
S kobalt (Co) mg/kg ds < 3,0 < 3,0 3,8
S koper (Cu) mg/kg ds 11 14 15
S kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds 0,09 0,05 0,08
S lood (Pb) mg/kg ds 19 17 23
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 6 6 10
S zink (Zn) mg/kg ds 32 29 37

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

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S anthraceen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S fluoranteen mg/kg ds 0,16 0,12 < 0,05
S benzo(a)antraceen mg/kg ds 0,07 < 0,05 < 0,05
S chryseen mg/kg ds 0,10 0,06 < 0,05
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0,08 < 0,05 < 0,05
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,08 < 0,05 < 0,05
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,06 < 0,05 < 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 0,05 < 0,05 < 0,05

S som PAK (10) mg/kg ds 0,70 0,46 0,35

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

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

Tabel 1 van 3

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

Project code : 845047
Project omschrijving : 20180506-Welbergsedijk en Welbergseweg te Steenber
Opdrachtgever : AGEL Adviseurs

Monsterreferenties
5855207 = MM-101 (0-50)
5855208 = MM-102 (0-50)
5855209 = MM-103 (0-50)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 03/01/2019 03/01/2019 03/01/2019
Ontvangstdatum opdracht : 03/01/2019 03/01/2019 03/01/2019
Startdatum : 03/01/2019 03/01/2019 03/01/2019
Monstercode : 5855207 5855208 5855209
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: ELUV-ALNF-XOJP-MIDJ Ref.: 845047_certificaat_v1



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

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 86,4 88,7
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) < 0,2 2,4
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 2,3 3,9

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds < 20 < 20
S cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,20 < 0,20
S kobalt (Co) mg/kg ds < 3,0 < 3,0
S koper (Cu) mg/kg ds < 5,0 11
S kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds < 0,05 0,07
S lood (Pb) mg/kg ds < 10 22
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds < 4 5
S zink (Zn) mg/kg ds < 20 30

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds < 35 41

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

S som PAK (10) mg/kg ds 0,35 0,41

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

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

Tabel 2 van 3

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

Project code : 845047
Project omschrijving : 20180506-Welbergsedijk en Welbergseweg te Steenber
Opdrachtgever : AGEL Adviseurs

Monsterreferenties
5855210 = MM-104 (60-150)
5855211 = MM-105 (50-100)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 03/01/2019 03/01/2019
Ontvangstdatum opdracht : 03/01/2019 03/01/2019
Startdatum : 03/01/2019 03/01/2019
Monstercode : 5855210 5855211
Matrix : Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: ELUV-ALNF-XOJP-MIDJ Ref.: 845047_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

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

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

Tabel 3 van 3

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

Project code : 845047
Project omschrijving : 20180506-Welbergsedijk en Welbergseweg te Steenber
Opdrachtgever : AGEL Adviseurs

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

Opdrachtverificatiecode: ELUV-ALNF-XOJP-MIDJ Ref.: 845047_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 5855211
Project omschrijving : 20180506-Welbergsedijk en Welbergseweg te Steenber
Uw referentie : MM-105 (50-100)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 3 %
2) fractie C19 - C29 40 %
3) fractie C29 - C35 48 %
4) fractie C35 -< C40 9 %

minerale olie gehalte: 41 mg/kg ds

Oliechromatogram 1 van 1

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

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

Opdrachtverificatiecode: ELUV-ALNF-XOJP-MIDJ Ref.: 845047_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5855207 MM-101 (0-50) 101 0-0.5 3097122AA
102 0-0.5 3097078AA
104 0-0.5 3097090AA

5855208 MM-102 (0-50) 109 0-0.4 3097120AA
111 0-0.5 3097125AA
112 0-0.5 3097108AA
113 0-0.5 3097116AA

5855209 MM-103 (0-50) 106 0-0.5 3097086AA
114 0-0.5 3097124AA
115 0-0.5 3097114AA
116 0-0.5 3097118AA
118 0-0.5 3097105AA
119 0-0.5 3096984AA
120 0-0.5 3096981AA

5855210 MM-104 (60-150) 106 1-1.5 3096788AA
109 1-1.5 3096983AA
111 1-1.5 3096964AA
115 1-1.5 3096951AA
117 0.6-1.1 3096780AA

5855211 MM-105 (50-100) 102 0.5-1 3096958AA

Bijlage 1 van 2

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

Project code : 845047
Project omschrijving : 20180506-Welbergsedijk en Welbergseweg te Steenber
Opdrachtgever : AGEL Adviseurs

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

Opdrachtverificatiecode: ELUV-ALNF-XOJP-MIDJ Ref.: 845047_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

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

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

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

Bijlage 2 van 2

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

Project code : 845047
Project omschrijving : 20180506-Welbergsedijk en Welbergseweg te Steenber
Opdrachtgever : AGEL Adviseurs

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

Opdrachtverificatiecode: ELUV-ALNF-XOJP-MIDJ Ref.: 845047_certificaat_v1



AGEL Adviseurs
T.a.v. de heer J. Bouman
Postbus 4156
4900 CD OOSTERHOUT NB

Uw kenmerk : 20180506-Welbergsedijk en Welbergseweg te Steenber
Ons kenmerk : Project 845049
Validatieref. : 845049_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : RDGM-YGGQ-ZHJS-LOHE
Bijlage(n) : 3 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 8 januari 2019

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

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

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

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

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

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

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



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

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 82,3 85,4 83,2
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 4,0 3,7 2,7
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 8,4 5,7 6,5

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 22 < 20 39
S cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,20 < 0,20 0,22
S kobalt (Co) mg/kg ds < 3,0 < 3,0 < 3,0
S koper (Cu) mg/kg ds 6,7 6,6 12
S kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds 0,08 0,07 0,11
S lood (Pb) mg/kg ds 25 22 32
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 5 < 4 5
S zink (Zn) mg/kg ds 31 29 33

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

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds 0,13 0,16 0,07
S anthraceen mg/kg ds 0,09 < 0,05 < 0,05
S fluoranteen mg/kg ds 0,11 0,34 0,17
S benzo(a)antraceen mg/kg ds < 0,05 0,12 0,09
S chryseen mg/kg ds < 0,05 0,18 0,17
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds < 0,05 0,09 0,08
S benzo(a)pyreen mg/kg ds < 0,05 0,11 0,11
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds < 0,05 0,08 0,09
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds < 0,05 0,10 0,11

S som PAK (10) mg/kg ds 0,58 1,2 0,96

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds 0,002 < 0,001 < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds 0,002 < 0,001 < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -153 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -180 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,008 0,005 0,005

Tabel 1 van 3

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

Project code : 845049
Project omschrijving : 20180506-Welbergsedijk en Welbergseweg te Steenber
Opdrachtgever : AGEL Adviseurs

Monsterreferenties
5855213 = MM-201 (0-50)
5855214 = MM-202 (0-50)
5855215 = MM-203 (0-50)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 02/01/2019 02/01/2019 02/01/2019
Ontvangstdatum opdracht : 03/01/2019 03/01/2019 03/01/2019
Startdatum : 03/01/2019 03/01/2019 03/01/2019
Monstercode : 5855213 5855214 5855215
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: RDGM-YGGQ-ZHJS-LOHE Ref.: 845049_certificaat_v1



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

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 85,9 76,8
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 3,6 3,5
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 2,2 1,6

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds < 20 < 20
S cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,20 < 0,20
S kobalt (Co) mg/kg ds < 3,0 < 3,0
S koper (Cu) mg/kg ds 6,4 < 5,0
S kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds 0,16 < 0,05
S lood (Pb) mg/kg ds 25 < 10
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds < 4 < 4
S zink (Zn) mg/kg ds 25 < 20

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

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S anthraceen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S fluoranteen mg/kg ds 0,09 < 0,05
S benzo(a)antraceen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S chryseen mg/kg ds 0,06 < 0,05
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S benzo(a)pyreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05

S som PAK (10) mg/kg ds 0,43 0,35

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

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

Tabel 2 van 3

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

Project code : 845049
Project omschrijving : 20180506-Welbergsedijk en Welbergseweg te Steenber
Opdrachtgever : AGEL Adviseurs

Monsterreferenties
5855216 = MM-204 (0-50)
5855217 = MM-205 (50-150)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 02/01/2019 02/01/2019
Ontvangstdatum opdracht : 03/01/2019 03/01/2019
Startdatum : 03/01/2019 03/01/2019
Monstercode : 5855216 5855217
Matrix : Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: RDGM-YGGQ-ZHJS-LOHE Ref.: 845049_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

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

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

Tabel 3 van 3

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

Project code : 845049
Project omschrijving : 20180506-Welbergsedijk en Welbergseweg te Steenber
Opdrachtgever : AGEL Adviseurs

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

Opdrachtverificatiecode: RDGM-YGGQ-ZHJS-LOHE Ref.: 845049_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5855213 MM-201 (0-50) 202 0-0.5 3096906AA
205 0-0.5 3096908AA
207 0-0.5 3096903AA
210 0-0.5 3096900AA

5855214 MM-202 (0-50) 212 0-0.5 3096915AA
213 0-0.5 3096913AA
214 0-0.5 3096907AA
215 0-0.5 3096890AA

5855215 MM-203 (0-50) 219 0-0.5 3096846AA
222 0-0.5 3096854AA
223 0-0.5 3096842AA

5855216 MM-204 (0-50) 203 0-0.5 3096904AA
211 0-0.5 3096905AA
216 0-0.5 3096914AA
220 0-0.5 3096841AA

5855217 MM-205 (50-150) 203 0.5-1 3096840AA
209 1-1.5 3096828AA
213 0.5-1 3096834AA
215 0.5-1 3096830AA
221 1-1.5 3097133AA

Bijlage 1 van 2

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

Project code : 845049
Project omschrijving : 20180506-Welbergsedijk en Welbergseweg te Steenber
Opdrachtgever : AGEL Adviseurs

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

Opdrachtverificatiecode: RDGM-YGGQ-ZHJS-LOHE Ref.: 845049_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

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

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

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

Bijlage 2 van 2

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

Project code : 845049
Project omschrijving : 20180506-Welbergsedijk en Welbergseweg te Steenber
Opdrachtgever : AGEL Adviseurs

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

Opdrachtverificatiecode: RDGM-YGGQ-ZHJS-LOHE Ref.: 845049_certificaat_v1



AGEL Adviseurs
T.a.v. de heer J. Bouman
Postbus 4156
4900 CD OOSTERHOUT NB

Uw kenmerk : 20180506-Welbergsedijk en Welbergseweg te Steenber
Ons kenmerk : Project 852289
Validatieref. : 852289_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : JLFL-ASTI-CMRT-VFTB
Bijlage(n) : 3 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 30 januari 2019

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

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

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

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

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

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

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



Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost):
S barium (Ba) µg/l 300 82 34
S cadmium (Cd) µg/l 0,28 < 0,2 < 0,2
S kobalt (Co) µg/l < 2 < 2 2,7
S koper (Cu) µg/l 3,7 5,4 < 2
S Kwik (Hg) (niet vluchtig) µg/l < 0,05 < 0,05 < 0,05
S lood (Pb) µg/l < 2 < 2 < 2
S molybdeen (Mo) µg/l 2,7 5,4 < 2
S nikkel (Ni) µg/l 6,0 14 < 3
S zink (Zn) µg/l < 10 66 30

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

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

S som xylenen µg/l 0,2 0,2 0,2

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

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

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

Tabel 1 van 3

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

Project code : 852289
Project omschrijving : 20180506-Welbergsedijk en Welbergseweg te Steenber
Opdrachtgever : AGEL Adviseurs

Monsterreferenties
5871158 = 106-1-1
5871159 = 115-1-1
5871160 = 209-1-1

Opgegeven bemonsteringsdatum : 25/01/2019 25/01/2019 25/01/2019
Ontvangstdatum opdracht : 25/01/2019 25/01/2019 25/01/2019
Startdatum : 25/01/2019 25/01/2019 25/01/2019
Monstercode : 5871158 5871159 5871160
Matrix : Grondwater Grondwater Grondwater

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: JLFL-ASTI-CMRT-VFTB Ref.: 852289_certificaat_v1



Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost):
S barium (Ba) µg/l 110
S cadmium (Cd) µg/l < 0,2
S kobalt (Co) µg/l < 2
S koper (Cu) µg/l 4,3
S Kwik (Hg) (niet vluchtig) µg/l < 0,05
S lood (Pb) µg/l < 2
S molybdeen (Mo) µg/l < 2
S nikkel (Ni) µg/l 3,8
S zink (Zn) µg/l < 10

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

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

S som xylenen µg/l 0,2

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

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

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

Tabel 2 van 3

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

Project code : 852289
Project omschrijving : 20180506-Welbergsedijk en Welbergseweg te Steenber
Opdrachtgever : AGEL Adviseurs

Monsterreferenties
5871161 = 219-1-1

Opgegeven bemonsteringsdatum : 25/01/2019
Ontvangstdatum opdracht : 25/01/2019
Startdatum : 25/01/2019
Monstercode : 5871161
Matrix : Grondwater

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: JLFL-ASTI-CMRT-VFTB Ref.: 852289_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

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

Tabel 3 van 3

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

Project code : 852289
Project omschrijving : 20180506-Welbergsedijk en Welbergseweg te Steenber
Opdrachtgever : AGEL Adviseurs

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

Opdrachtverificatiecode: JLFL-ASTI-CMRT-VFTB Ref.: 852289_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5871158 106-1-1 106 1.7-2.7 0245825MM
106 1.7-2.7 0340903YA

5871159 115-1-1 115 1.9-2.9 0340890YA
115 1.9-2.9 0245811MM

5871160 209-1-1 209 2-3 0340904YA
209 2-3 0245838MM

5871161 219-1-1 219 2-3 0340897YA
219 2-3 0245837MM

Bijlage 1 van 2

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

Project code : 852289
Project omschrijving : 20180506-Welbergsedijk en Welbergseweg te Steenber
Opdrachtgever : AGEL Adviseurs

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

Opdrachtverificatiecode: JLFL-ASTI-CMRT-VFTB Ref.: 852289_certificaat_v1



Analysemethoden in Grondwater (AS3000)

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

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

Bijlage 2 van 2

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

Project code : 852289
Project omschrijving : 20180506-Welbergsedijk en Welbergseweg te Steenber
Opdrachtgever : AGEL Adviseurs

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

Opdrachtverificatiecode: JLFL-ASTI-CMRT-VFTB Ref.: 852289_certificaat_v1
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TOETSING ANALYSERESULTATEN



Toetsdatum: 15 januari 2019 10:52BoToVa 3.0.0Toetsversie

T.1 - Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op
of in de bodem

Toetsing

845047Certificaten

20180506-Welbergsedijk en Welbergseweg te SteenberProject

INDWOAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM-101 (0-50)Monsteromschrijving

5855207Monsterreferentie

Lutum/Humus

102.5% (m/m ds)Organische stof

255.2% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@87.287.2%droge stof

Metalen ICP-AES

@6122mg/kg dsbarium (Ba)

4.31.20.6-< 0.22< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

1903515-< 5.5< 3mg/kg dskobalt (Co)

1905440-2011mg/kg dskoper (Cu)

4.80.830.15-0.120.09mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53021050-2819mg/kg dslood (Pb)

190881.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

1003935-146mg/kg dsnikkel (Ni)

720200140-6532mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

500190190-< 98< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

0.160.16mg/kg dsfluoranteen

0.070.07mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.10.1mg/kg dschryseen

0.080.08mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.080.08mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.060.06mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.050.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

406.81.5-0.700.7mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0028< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0028< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0028< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0028< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0028< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0028< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0028< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

0.50.040.02-< 0.0200.005mg/kg dssom PCBs (7)

Altijd toepasbaarToetsoordeel monster 5855207:
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INDWOAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM-102 (0-50)Monsteromschrijving

5855208Monsterreferentie

Lutum/Humus

101.8% (m/m ds)Organische stof

258.1% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@85.885.8%droge stof

Metalen ICP-AES

@5123mg/kg dsbarium (Ba)

4.31.20.6-< 0.22< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

1903515-< 4.4< 3mg/kg dskobalt (Co)

1905440-2414mg/kg dskoper (Cu)

4.80.830.15-0.070.05mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53021050-2417mg/kg dslood (Pb)

190881.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

1003935-126mg/kg dsnikkel (Ni)

720200140-5329mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

500190190-< 120< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

0.120.12mg/kg dsfluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.060.06mg/kg dschryseen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)pyreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

406.81.5-0.460.46mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

0.50.040.02-< 0.0240.005mg/kg dssom PCBs (7)

Altijd toepasbaarToetsoordeel monster 5855208:
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INDWOAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM-103 (0-50)Monsteromschrijving

5855209Monsterreferentie

Lutum/Humus

102.2% (m/m ds)Organische stof

2513.4% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@83.783.7%droge stof

Metalen ICP-AES

@5031mg/kg dsbarium (Ba)

4.31.20.6-< 0.20< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

1903515-5.93.8mg/kg dskobalt (Co)

1905440-2215mg/kg dskoper (Cu)

4.80.830.15-0.100.08mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53021050-3023mg/kg dslood (Pb)

190881.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

1003935-1510mg/kg dsnikkel (Ni)

720200140-5537mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

500190190-< 110< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dschryseen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)pyreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

406.81.5-< 0.350.35mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0032< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0032< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0032< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0032< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0032< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0032< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0032< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

0.50.040.02-< 0.0220.005mg/kg dssom PCBs (7)

Altijd toepasbaarToetsoordeel monster 5855209:
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INDWOAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM-104 (60-150)Monsteromschrijving

5855210Monsterreferentie

Lutum/Humus

100.2% (m/m ds)Organische stof

252.3% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@86.486.4%droge stof

Metalen ICP-AES

@< 52< 20mg/kg dsbarium (Ba)

4.31.20.6-< 0.24< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

1903515-< 7.1< 3mg/kg dskobalt (Co)

1905440-< 7.2< 5mg/kg dskoper (Cu)

4.80.830.15-< 0.05< 0.05mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53021050-< 11< 10mg/kg dslood (Pb)

190881.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

1003935-< 8< 4mg/kg dsnikkel (Ni)

720200140-< 33< 20mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

500190190-< 120< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dschryseen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)pyreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

406.81.5-< 0.350.35mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

0.50.040.02-< 0.0240.005mg/kg dssom PCBs (7)

Altijd toepasbaarToetsoordeel monster 5855210:
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INDWOAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM-105 (50-100)Monsteromschrijving

5855211Monsterreferentie

Lutum/Humus

102.4% (m/m ds)Organische stof

253.9% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@88.788.7%droge stof

Metalen ICP-AES

@< 44< 20mg/kg dsbarium (Ba)

4.31.20.6-< 0.23< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

1903515-< 6.1< 3mg/kg dskobalt (Co)

1905440-2111mg/kg dskoper (Cu)

4.80.830.15-0.100.07mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53021050-3322mg/kg dslood (Pb)

190881.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

1003935-135mg/kg dsnikkel (Ni)

720200140-6430mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

500190190-17041mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

0.070.07mg/kg dsfluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.060.06mg/kg dschryseen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)pyreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

406.81.5-0.410.41mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0029< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0029< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0029< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0029< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0029< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0029< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0029< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

0.50.040.02-< 0.0200.005mg/kg dssom PCBs (7)

Altijd toepasbaarToetsoordeel monster 5855211:

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

<= Achtergrondwaarde-
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Toetsdatum: 15 januari 2019 10:54BoToVa 3.0.0Toetsversie

T.1 - Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op
of in de bodem

Toetsing

845049Certificaten

20180506-Welbergsedijk en Welbergseweg te SteenberProject

INDWOAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM-201 (0-50)Monsteromschrijving

5855213Monsterreferentie

Lutum/Humus

104.0% (m/m ds)Organische stof

258.4% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@82.382.3%droge stof

Metalen ICP-AES

@4722mg/kg dsbarium (Ba)

4.31.20.6-< 0.20< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

1903515-< 4.3< 3mg/kg dskobalt (Co)

1905440-116.7mg/kg dskoper (Cu)

4.80.830.15-0.100.08mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53021050-3425mg/kg dslood (Pb)

190881.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

1003935-105mg/kg dsnikkel (Ni)

720200140-5331mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

500190190-< 61< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

0.130.13mg/kg dsfenantreen

0.090.09mg/kg dsanthraceen

0.110.11mg/kg dsfluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dschryseen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)pyreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

406.81.5-0.580.58mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

0.00500.002mg/kg dsPCB - 28

0.00500.002mg/kg dsPCB - 52

< 0.0018< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0018< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0018< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0018< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0018< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

0.50.040.02-0.0190.008mg/kg dssom PCBs (7)

Altijd toepasbaarToetsoordeel monster 5855213:
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INDWOAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM-202 (0-50)Monsteromschrijving

5855214Monsterreferentie

Lutum/Humus

103.7% (m/m ds)Organische stof

255.7% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@85.485.4%droge stof

Metalen ICP-AES

@< 37< 20mg/kg dsbarium (Ba)

4.31.20.6-< 0.21< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

1903515-< 5.3< 3mg/kg dskobalt (Co)

1905440-126.6mg/kg dskoper (Cu)

4.80.830.15-0.090.07mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53021050-3122mg/kg dslood (Pb)

190881.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

1003935-< 6< 4mg/kg dsnikkel (Ni)

720200140-5629mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

500190190-< 66< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

0.160.16mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

0.340.34mg/kg dsfluoranteen

0.120.12mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.180.18mg/kg dschryseen

0.090.09mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.110.11mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.080.08mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.10.1mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

406.81.5-1.21.2mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0019< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0019< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0019< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0019< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0019< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0019< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0019< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

0.50.040.02-< 0.0130.005mg/kg dssom PCBs (7)

Altijd toepasbaarToetsoordeel monster 5855214:
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INDWOAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM-203 (0-50)Monsteromschrijving

5855215Monsterreferentie

Lutum/Humus

102.7% (m/m ds)Organische stof

256.5% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@83.283.2%droge stof

Metalen ICP-AES

@9739mg/kg dsbarium (Ba)

4.31.20.6-0.340.22mg/kg dscadmium (Cd)

1903515-< 4.9< 3mg/kg dskobalt (Co)

1905440-2112mg/kg dskoper (Cu)

4.80.830.15-0.150.11mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53021050-4632mg/kg dslood (Pb)

190881.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

1003935-115mg/kg dsnikkel (Ni)

720200140-6333mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

500190190-< 91< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

0.070.07mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

0.170.17mg/kg dsfluoranteen

0.090.09mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.170.17mg/kg dschryseen

0.080.08mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.110.11mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.090.09mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.110.11mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

406.81.5-0.960.96mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0026< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0026< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0026< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0026< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0026< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0026< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0026< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

0.50.040.02-< 0.0180.005mg/kg dssom PCBs (7)

Altijd toepasbaarToetsoordeel monster 5855215:
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INDWOAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM-204 (0-50)Monsteromschrijving

5855216Monsterreferentie

Lutum/Humus

103.6% (m/m ds)Organische stof

252.2% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@85.985.9%droge stof

Metalen ICP-AES

@< 53< 20mg/kg dsbarium (Ba)

4.31.20.6-< 0.22< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

1903515-< 7.2< 3mg/kg dskobalt (Co)

1905440-126.4mg/kg dskoper (Cu)

4.80.830.15WO0.230.16mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53021050-3825mg/kg dslood (Pb)

190881.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

1003935-< 8< 4mg/kg dsnikkel (Ni)

720200140-5625mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

500190190-< 68< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

0.090.09mg/kg dsfluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.060.06mg/kg dschryseen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)pyreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

406.81.5-0.430.43mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0019< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0019< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0019< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0019< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0019< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0019< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0019< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

0.50.040.02-< 0.0140.005mg/kg dssom PCBs (7)

Altijd toepasbaarToetsoordeel monster 5855216:
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INDWOAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM-205 (50-150)Monsteromschrijving

5855217Monsterreferentie

Lutum/Humus

103.5% (m/m ds)Organische stof

251.6% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@76.876.8%droge stof

Metalen ICP-AES

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

4.31.20.6-< 0.23< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

1903515-< 7.4< 3mg/kg dskobalt (Co)

1905440-< 6.9< 5mg/kg dskoper (Cu)

4.80.830.15-< 0.05< 0.05mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53021050-< 11< 10mg/kg dslood (Pb)

190881.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

1003935-< 8< 4mg/kg dsnikkel (Ni)

720200140-< 32< 20mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

500190190-< 70< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dschryseen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)pyreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

406.81.5-< 0.350.35mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0020< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0020< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0020< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0020< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0020< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0020< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0020< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

0.50.040.02-< 0.0140.005mg/kg dssom PCBs (7)

Altijd toepasbaarToetsoordeel monster 5855217:

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

<= Achtergrondwaarde-

WonenWO
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Toetsdatum: 15 januari 2019 10:53BoToVa 3.0.0Toetsversie

T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens WbbToetsing

845047Certificaten

20180506-Welbergsedijk en Welbergseweg te SteenberProject

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM-101 (0-50)Monsteromschrijving

5855207Monsterreferentie

Lutum/Humus

102.5% (m/m ds)Organische stof

255.2% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@87.287.2%droge stof

Metalen ICP-AES

920555190@6122mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.22< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-< 5.5< 3mg/kg dskobalt (Co)

19011540-2011mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-0.120.09mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53029050-2819mg/kg dslood (Pb)

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

10067.535-146mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-6532mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

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

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

0.160.16mg/kg dsfluoranteen

0.070.07mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.10.1mg/kg dschryseen

0.080.08mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.080.08mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.060.06mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.050.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5-0.700.7mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0028< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0028< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0028< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0028< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0028< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0028< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0028< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.0200.005mg/kg dssom PCBs (7)
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM-102 (0-50)Monsteromschrijving

5855208Monsterreferentie

Lutum/Humus

101.8% (m/m ds)Organische stof

258.1% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@85.885.8%droge stof

Metalen ICP-AES

920555190@5123mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.22< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-< 4.4< 3mg/kg dskobalt (Co)

19011540-2414mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-0.070.05mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53029050-2417mg/kg dslood (Pb)

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

10067.535-126mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-5329mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

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

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

0.120.12mg/kg dsfluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.060.06mg/kg dschryseen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)pyreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5-0.460.46mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.0240.005mg/kg dssom PCBs (7)
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM-103 (0-50)Monsteromschrijving

5855209Monsterreferentie

Lutum/Humus

102.2% (m/m ds)Organische stof

2513.4% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@83.783.7%droge stof

Metalen ICP-AES

920555190@5031mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.20< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-5.93.8mg/kg dskobalt (Co)

19011540-2215mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-0.100.08mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53029050-3023mg/kg dslood (Pb)

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

10067.535-1510mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-5537mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-< 110< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dschryseen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)pyreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

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

Polychloorbifenylen

< 0.0032< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0032< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0032< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0032< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0032< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0032< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0032< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.0220.005mg/kg dssom PCBs (7)
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM-104 (60-150)Monsteromschrijving

5855210Monsterreferentie

Lutum/Humus

100.2% (m/m ds)Organische stof

252.3% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@86.486.4%droge stof

Metalen ICP-AES

920555190@< 52< 20mg/kg dsbarium (Ba)

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

190102.515-< 7.1< 3mg/kg dskobalt (Co)

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

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

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

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

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

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

Minerale olie

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

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dschryseen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)pyreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

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

Polychloorbifenylen

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.0240.005mg/kg dssom PCBs (7)
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM-105 (50-100)Monsteromschrijving

5855211Monsterreferentie

Lutum/Humus

102.4% (m/m ds)Organische stof

253.9% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@88.788.7%droge stof

Metalen ICP-AES

920555190@< 44< 20mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.23< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-< 6.1< 3mg/kg dskobalt (Co)

19011540-2111mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-0.100.07mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53029050-3322mg/kg dslood (Pb)

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

10067.535-135mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-6430mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-17041mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

0.070.07mg/kg dsfluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.060.06mg/kg dschryseen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)pyreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5-0.410.41mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0029< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0029< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0029< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0029< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0029< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0029< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0029< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

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

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

<= Achtergrondwaarde-
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Toetsdatum: 15 januari 2019 10:55BoToVa 3.0.0Toetsversie

T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens WbbToetsing

845049Certificaten

20180506-Welbergsedijk en Welbergseweg te SteenberProject

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM-201 (0-50)Monsteromschrijving

5855213Monsterreferentie

Lutum/Humus

104.0% (m/m ds)Organische stof

258.4% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@82.382.3%droge stof

Metalen ICP-AES

920555190@4722mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.20< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-< 4.3< 3mg/kg dskobalt (Co)

19011540-116.7mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-0.100.08mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53029050-3425mg/kg dslood (Pb)

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

10067.535-105mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-5331mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-< 61< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

0.130.13mg/kg dsfenantreen

0.090.09mg/kg dsanthraceen

0.110.11mg/kg dsfluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dschryseen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)pyreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5-0.580.58mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

0.00500.002mg/kg dsPCB - 28

0.00500.002mg/kg dsPCB - 52

< 0.0018< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0018< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0018< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0018< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0018< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-0.0190.008mg/kg dssom PCBs (7)
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM-202 (0-50)Monsteromschrijving

5855214Monsterreferentie

Lutum/Humus

103.7% (m/m ds)Organische stof

255.7% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@85.485.4%droge stof

Metalen ICP-AES

920555190@< 37< 20mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.21< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-< 5.3< 3mg/kg dskobalt (Co)

19011540-126.6mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-0.090.07mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53029050-3122mg/kg dslood (Pb)

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

10067.535-< 6< 4mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-5629mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-< 66< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

0.160.16mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

0.340.34mg/kg dsfluoranteen

0.120.12mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.180.18mg/kg dschryseen

0.090.09mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.110.11mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.080.08mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.10.1mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5-1.21.2mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0019< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0019< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0019< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0019< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0019< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0019< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0019< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.0130.005mg/kg dssom PCBs (7)
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM-203 (0-50)Monsteromschrijving

5855215Monsterreferentie

Lutum/Humus

102.7% (m/m ds)Organische stof

256.5% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@83.283.2%droge stof

Metalen ICP-AES

920555190@9739mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-0.340.22mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-< 4.9< 3mg/kg dskobalt (Co)

19011540-2112mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-0.150.11mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53029050-4632mg/kg dslood (Pb)

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

10067.535-115mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-6333mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-< 91< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

0.070.07mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

0.170.17mg/kg dsfluoranteen

0.090.09mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.170.17mg/kg dschryseen

0.080.08mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.110.11mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.090.09mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.110.11mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5-0.960.96mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0026< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0026< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0026< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0026< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0026< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0026< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0026< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.0180.005mg/kg dssom PCBs (7)
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM-204 (0-50)Monsteromschrijving

5855216Monsterreferentie

Lutum/Humus

103.6% (m/m ds)Organische stof

252.2% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@85.985.9%droge stof

Metalen ICP-AES

920555190@< 53< 20mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.22< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-< 7.2< 3mg/kg dskobalt (Co)

19011540-126.4mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.151.5 AW0.230.16mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53029050-3825mg/kg dslood (Pb)

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

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

720430140-5625mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-< 68< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

0.090.09mg/kg dsfluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.060.06mg/kg dschryseen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)pyreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5-0.430.43mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0019< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0019< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0019< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0019< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0019< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0019< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0019< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.0140.005mg/kg dssom PCBs (7)

Pagina 4 van 5



Pagina 5 van 5

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM-205 (50-150)Monsteromschrijving

5855217Monsterreferentie

Lutum/Humus

103.5% (m/m ds)Organische stof

251.6% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@76.876.8%droge stof

Metalen ICP-AES

920555190@< 54< 20mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.23< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

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

19011540-< 6.9< 5mg/kg dskoper (Cu)

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

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

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

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

720430140-< 32< 20mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-< 70< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dschryseen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)pyreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

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

Polychloorbifenylen

< 0.0020< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0020< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0020< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0020< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0020< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0020< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0020< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.0140.005mg/kg dssom PCBs (7)

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

<= Achtergrondwaarde-

x maal Achtergrondwaardex AW
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Toetsdatum: 30 januari 2019 10:04BoToVa 2.0.0Toetsversie

T.13 - Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens WbbToetsing

852289Certificaten

20180506-Welbergsedijk en Welbergseweg te SteenberProject

ITSToetsoordeelAnalyseres.EenheidAnalyse

106-1-1Monsteromschrijving

5871158Monsterreferentie

Metalen ICP-MS (opgelost)

625337.5506.0 S300µg/lbarium (Ba)

63.20.4-0.28µg/lcadmium (Cd)

1006020-< 2µg/lkobalt (Co)

754515-3.7µg/lkoper (Cu)

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

754515-< 2µg/llood (Pb)

300152.55-2.7µg/lmolybdeen (Mo)

754515-6µg/lnikkel (Ni)

800432.565-< 10µg/lzink (Zn)

Minerale olie

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

Vluchtige aromaten

3015.10.2-< 0.2µg/lbenzeen

150774-< 0.2µg/lethylbenzeen

7035.0050.01-< 0.02µg/lnaftaleen

< 0.1µg/lo-xyleen

3001536-< 0.2µg/lstyreen

1000503.57-< 0.2µg/ltolueen

< 0.2µg/lxyleen (som m+p)

Sommaties aromaten

7035.10.2-0.2µg/lsom xylenen

Vluchtige chlooralifaten

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

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

900453.57-< 0.2µg/l1,1-dichloorethaan

105.0050.01-< 0.1µg/l1,1-dichlooretheen

< 0.2µg/l1,1-dichloorpropaan

400203.57-< 0.2µg/l1,2-dichloorethaan

< 0.2µg/l1,2-dichloorpropaan

< 0.2µg/l1,3-dichloorpropaan

< 0.1µg/lcis-1,2-dichlooretheen

1000500.0050.01-< 0.2µg/ldichloormethaan

52.5050.01-< 0.2µg/lmonochlooretheen (vinylchlori

4020.0050.01-< 0.1µg/ltetrachlooretheen

105.0050.01-< 0.1µg/ltetrachloormethaan

< 0.1µg/ltrans-1,2-dichlooretheen

50026224-< 0.2µg/ltrichlooretheen

4002036-< 0.2µg/ltrichloormethaan

Sommaties

2010.0050.01-0.1µg/lsom C+T dichlooretheen

8040.40.8-0.4µg/lsom dichloorpropanen

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers

630@< 0.2µg/ltribroommethaan (bromoform

Overschrijding StreefwaardeToetsoordeel monster 5871158:

Pagina 1 van 4



Pagina 2 van 4

ITSToetsoordeelAnalyseres.EenheidAnalyse

115-1-1Monsteromschrijving

5871159Monsterreferentie

Metalen ICP-MS (opgelost)

625337.5501.6 S82µg/lbarium (Ba)

63.20.4-< 0.2µg/lcadmium (Cd)

1006020-< 2µg/lkobalt (Co)

754515-5.4µg/lkoper (Cu)

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

754515-< 2µg/llood (Pb)

300152.551.1 S5.4µg/lmolybdeen (Mo)

754515-14µg/lnikkel (Ni)

800432.5651.0 S66µg/lzink (Zn)

Minerale olie

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

Vluchtige aromaten

3015.10.2-< 0.2µg/lbenzeen

150774-< 0.2µg/lethylbenzeen

7035.0050.01-< 0.02µg/lnaftaleen

< 0.1µg/lo-xyleen

3001536-< 0.2µg/lstyreen

1000503.57-< 0.2µg/ltolueen

< 0.2µg/lxyleen (som m+p)

Sommaties aromaten

7035.10.2-0.2µg/lsom xylenen

Vluchtige chlooralifaten

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

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

900453.57-< 0.2µg/l1,1-dichloorethaan

105.0050.01-< 0.1µg/l1,1-dichlooretheen

< 0.2µg/l1,1-dichloorpropaan

400203.57-< 0.2µg/l1,2-dichloorethaan

< 0.2µg/l1,2-dichloorpropaan

< 0.2µg/l1,3-dichloorpropaan

< 0.1µg/lcis-1,2-dichlooretheen

1000500.0050.01-< 0.2µg/ldichloormethaan

52.5050.01-< 0.2µg/lmonochlooretheen (vinylchlori

4020.0050.01-< 0.1µg/ltetrachlooretheen

105.0050.01-< 0.1µg/ltetrachloormethaan

< 0.1µg/ltrans-1,2-dichlooretheen

50026224-< 0.2µg/ltrichlooretheen

4002036-< 0.2µg/ltrichloormethaan

Sommaties

2010.0050.01-0.1µg/lsom C+T dichlooretheen

8040.40.8-0.4µg/lsom dichloorpropanen

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers

630@< 0.2µg/ltribroommethaan (bromoform

Overschrijding StreefwaardeToetsoordeel monster 5871159:
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ITSToetsoordeelAnalyseres.EenheidAnalyse

209-1-1Monsteromschrijving

5871160Monsterreferentie

Metalen ICP-MS (opgelost)

625337.550-34µg/lbarium (Ba)

63.20.4-< 0.2µg/lcadmium (Cd)

1006020-2.7µg/lkobalt (Co)

754515-< 2µg/lkoper (Cu)

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

754515-< 2µg/llood (Pb)

300152.55-< 2µg/lmolybdeen (Mo)

754515-< 3µg/lnikkel (Ni)

800432.565-30µg/lzink (Zn)

Minerale olie

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

Vluchtige aromaten

3015.10.2-< 0.2µg/lbenzeen

150774-< 0.2µg/lethylbenzeen

7035.0050.01-< 0.02µg/lnaftaleen

< 0.1µg/lo-xyleen

3001536-< 0.2µg/lstyreen

1000503.57-< 0.2µg/ltolueen

< 0.2µg/lxyleen (som m+p)

Sommaties aromaten

7035.10.2-0.2µg/lsom xylenen

Vluchtige chlooralifaten

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

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

900453.57-< 0.2µg/l1,1-dichloorethaan

105.0050.01-< 0.1µg/l1,1-dichlooretheen

< 0.2µg/l1,1-dichloorpropaan

400203.57-< 0.2µg/l1,2-dichloorethaan

< 0.2µg/l1,2-dichloorpropaan

< 0.2µg/l1,3-dichloorpropaan

< 0.1µg/lcis-1,2-dichlooretheen

1000500.0050.01-< 0.2µg/ldichloormethaan

52.5050.01-< 0.2µg/lmonochlooretheen (vinylchlori

4020.0050.01-< 0.1µg/ltetrachlooretheen

105.0050.01-< 0.1µg/ltetrachloormethaan

< 0.1µg/ltrans-1,2-dichlooretheen

50026224-< 0.2µg/ltrichlooretheen

4002036-< 0.2µg/ltrichloormethaan

Sommaties

2010.0050.01-0.1µg/lsom C+T dichlooretheen

8040.40.8-0.4µg/lsom dichloorpropanen

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers

630@< 0.2µg/ltribroommethaan (bromoform

Voldoet aan StreefwaardeToetsoordeel monster 5871160:
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ITSToetsoordeelAnalyseres.EenheidAnalyse

219-1-1Monsteromschrijving

5871161Monsterreferentie

Metalen ICP-MS (opgelost)

625337.5502.2 S110µg/lbarium (Ba)

63.20.4-< 0.2µg/lcadmium (Cd)

1006020-< 2µg/lkobalt (Co)

754515-4.3µg/lkoper (Cu)

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

754515-< 2µg/llood (Pb)

300152.55-< 2µg/lmolybdeen (Mo)

754515-3.8µg/lnikkel (Ni)

800432.565-< 10µg/lzink (Zn)

Minerale olie

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

Vluchtige aromaten

3015.10.2-< 0.2µg/lbenzeen

150774-< 0.2µg/lethylbenzeen

7035.0050.01-< 0.02µg/lnaftaleen

< 0.1µg/lo-xyleen

3001536-< 0.2µg/lstyreen

1000503.57-< 0.2µg/ltolueen

< 0.2µg/lxyleen (som m+p)

Sommaties aromaten

7035.10.2-0.2µg/lsom xylenen

Vluchtige chlooralifaten

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

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

900453.57-< 0.2µg/l1,1-dichloorethaan

105.0050.01-< 0.1µg/l1,1-dichlooretheen

< 0.2µg/l1,1-dichloorpropaan

400203.57-< 0.2µg/l1,2-dichloorethaan

< 0.2µg/l1,2-dichloorpropaan

< 0.2µg/l1,3-dichloorpropaan

< 0.1µg/lcis-1,2-dichlooretheen

1000500.0050.01-< 0.2µg/ldichloormethaan

52.5050.01-< 0.2µg/lmonochlooretheen (vinylchlori

4020.0050.01-< 0.1µg/ltetrachlooretheen

105.0050.01-< 0.1µg/ltetrachloormethaan

< 0.1µg/ltrans-1,2-dichlooretheen

50026224-< 0.2µg/ltrichlooretheen

4002036-< 0.2µg/ltrichloormethaan

Sommaties

2010.0050.01-0.1µg/lsom C+T dichlooretheen

8040.40.8-0.4µg/lsom dichloorpropanen

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers

630@< 0.2µg/ltribroommethaan (bromoform

Overschrijding StreefwaardeToetsoordeel monster 5871161:

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

<= Streefwaarde-
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TOELICHTING EN ACHTERGROND TOETSINGSKADER 
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  BIJLAGE 6 

 
 

 

In deze bijlage wordt een toelichting gegeven op het toetsingskader dat gehanteerd wordt bij de beoordeling van de 
resultaten van uitgevoerd bodemonderzoek. 
 
Toetsingskader grond en grondwater  
In de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 zijn interventiewaarden vastgelegd voor grond en streefwaarden en 
interventiewaarden voor grondwater. De achtergrondwaarden voor grond zijn opgenomen in het Besluit bodemkwaliteit 
met bijbehorende Regeling. 
 
De monsters zijn getoetst middels BoToVa, waarbij gebruik is gemaakt van de toetsingskaders T12 (Beoordeling 
kwaliteit van grond volgens Wbb) en T13 (Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb). BoToVa corrigeert het 
‘gemeten’ gehalte op basis van het lutum- en organische stof gehalte naar standaard bodem met 10% organische stof 
en 25% lutum. De gehalten worden vervolgens getoetst aan de normwaarden zoals opgenomen in de Circulaire 
bodemsanering per 1 juli 2013 en het Besluit bodemkwaliteit met bijbehorende Regeling. 
 
Bij de toetsing van de analyseresultaten worden drie toetsingsniveaus gebruikt: 
1. Achtergrondwaarden (grond) en streefwaarden (grondwater): 

Voor de achtergrondwaarden gelden de gehalten zoals die op dit moment voorkomen in de bodem van natuur- en 
landbouwgronden waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door lokale verontreinigingsbronnen. 
De streefwaarden grondwater geven aan wat het ijkpunt is voor de milieukwaliteit op de lange termijn, uitgaande 
van Verwaarloosbare Risico’s voor het ecosysteem. Voor metalen wordt er onderscheid gemaakt tussen diep en 
ondiep grondwater. Reden hiervoor is het verschil in achtergrondconcentraties tussen ondiep (< 10 m) en diep  
(> 10 m) grondwater. 

2. Tussenwaarden: 
De tussenwaarde is in beginsel het concentratiegrens waarboven in beginsel nader onderzoek behoort te worden 
uitgevoerd, omdat het vermoeden van ernstige bodemverontreiniging bestaat. Voor grondwater is dit het 
gemiddelde van streef -en interventiewaarde en voor grond het gemiddelde van de achtergrondwaarden 
(AW2000) en de interventiewaarden. 

3. Interventiewaarden: 
De interventiewaarden bodemsanering geven aan wanneer de functionele eigenschappen die de bodem heeft 
voor de mens, dier en plant ernstig zijn verminderd of dreigen te worden verminderd. Ze zijn representatief voor 
het verontreinigingsniveau waarboven sprake is van een geval van ernstige (bodem)verontreiniging. 

 
Bij de bespreking van de resultaten wordt de volgende gradatie aangehouden: 
 Niet verontreinigd c.q. geen verhoogde gehalten:  

De gehalten aan verontreinigde stoffen in de grond liggen beneden de landelijke achtergrondwaarden danwel de 
concentraties aan verontreinigde stoffen in het grondwater liggen beneden de streefwaarden; 

 Licht verontreinigd c.q. licht verhoogde gehalten:  
De gehalten aan verontreinigde stoffen liggen boven de landelijke achtergrondwaarden (of voor grondwater 
streefwaarden), maar beneden de tussenwaarden; 

 Matig verontreinigd c.q. matig verhoogde gehalten:  
De gehalten aan verontreinigde stoffen liggen boven de tussenwaarden, maar zijn kleiner dan de interventie-
waarden; 

 Sterk verontreinigd c.q. sterk verhoogde gehalten:  
De gehalten aan verontreinigde stoffen liggen boven de interventiewaarden. 

 
Toetsing rapportagegrenzen 
De normen waaraan getoetst wordt kunnen lager zijn dan de vereiste rapportagegrens in AS3000. Dit betekent dat 
deze waarden strenger zijn dan het niveau waarop betrouwbaar (routinematig) kan worden gemeten. De laboratoria 
moeten minimaal voldoen aan de vereiste rapportagegrens in AS3000. Bij een resultaat ‘< vereiste rapportagegrens 
AS3000’ mag de beoordelaar ervan uit gaan dat de kwaliteit van de grond, baggerspecie, bodem of bodem onder 
oppervlaktewater voldoet aan de van toepassing zijnde normen. Indien het laboratorium een waarde ‘<  een verhoogde 
rapportagegrens’ aangeeft (dit is hoger dan de vereiste rapportagegrens  AS3000 dan dient de desbetreffende 
verhoogde rapportagegrens te worden vermenigvuldigd met 0,7. De zo verkregen waarde wordt getoetst aan de van 
toepassing zijnde normen. 
 
Indien het laboratorium een gemeten gehalte rapporteert (zonder < teken), moet dit gehalte aan de van toepassing 
zijnde norm worden getoetst, ook als dit gehalte lager is dan de vereiste rapportagegrens AS3000. Bij het berekenen 
van een somwaarde, het rekenkundig gemiddelde en een percentielwaarde worden voor de individuele componenten 
de resultaten ‘< vereiste rapportagegrens AS3000’ vermenigvuldigd met 0,7. Indien alle individuele waarden als 
onderdeel van de berekende waarde het resultaat‘< vereiste rapportagegrens AS3000’ hebben, mag de beoordelaar 
ervan uit gaan dat de kwaliteit van de grond, baggerspecie, bodem of bodem onder oppervlaktewater voldoet aan de 
van toepassing zijnde normen uit de Regeling bodemkwaliteit.  Indien een of meer individuele componenten het 
resultaat hebben ‘< dan een verhoogde rapportagegrens’, of er een of meer gemeten gehalten (zonder < teken) zijn, 
dan dient de berekende waarde te worden getoetst aan de van toepassing zijnde normen uit de Regeling bodem-
kwaliteit. Deze regel geldt ook als gemeten gehalten lager zijn dan de vereiste rapportagegrens AS3000. 
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Indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging 
Voor een aantal, niet bij regulier bodemonderzoek gangbare stoffen, zijn indicatieve niveaus voor ernstige veront-
reiniging vastgesteld. Een interventiewaarde ontbreekt. De indicatieve niveaus hebben een grotere mate van 
onzekerheid dan de interventiewaarden. De status van de indicatieve niveaus is daarom niet gelijk aan de status van de 
interventiewaarde en derhalve hier buiten beschouwing gelaten. 
 
Geval van ernstige verontreiniging 
Er is sprake van een geval van ernstige verontreiniging indien voor ten minste één stof de gemiddelde gemeten 
concentratie van minimaal 25 m3 bodemvolume in het geval van bodemverontreiniging, of 100 m3 poriënverzadigd 
bodemvolume in het geval van een grondwaterverontreiniging, hoger is dan de interventiewaarde.  
 
Er kunnen gevallen zijn waarbij de interventiewaarde niet wordt overschreden en er toch sprake is van een geval van 
ernstige verontreiniging. Ook in het geval van verontreinigingen met stoffen waarvoor geen interventiewaarde is 
afgeleid kan sprake zijn van een geval van ernstige verontreiniging. Als de bodem op een locatie is verontreinigd, maar 
het betreft geen geval van ernstige verontreiniging, hoeft niet te worden bepaald of er met spoed dient te worden 
gesaneerd. Verbeteren van de bodemkwaliteit kan niet worden voorgeschreven op grond van de regels voor 
bodemsanering. Als een gemeente een gebiedskwaliteit heeft vastgesteld op grond van het Besluit bodemkwaliteit, dan 
kan de gemeente wel bevorderen dat bij bijvoorbeeld bouwactiviteiten de gebiedskwaliteit als uitgangspunt geldt. Als er 
grond moet worden toegepast kan dat ook verplicht worden gesteld. Het is echter niet zo dat bij niet ernstig 
verontreinigde grond een verplichting kan worden opgelegd op grond van de bodemregelgeving om de bodem schoner 
te maken. 
  
Saneringscriterium 
Als een geval van ernstige verontreiniging is vastgesteld dan is er sprake van een potentieel risico dat aanleiding geeft 
tot een vorm van saneren of beheren. Het saneringscriterium dient om vast te stellen of sanering van een geval van 
ernstige bodemverontreiniging met spoed dient te worden uitgevoerd. Wanneer sprake is van spoed, is het nemen van 
maatregelen verplicht. De werkwijze van het saneringscriterium geldt voor: 
 Een geval van ernstige verontreiniging; 
 Een historische verontreiniging. Voor verontreinigingen die sinds 1987 zijn ontstaan is artikel 13 van de Wbb 

(zorgplicht) van toepassing; 
 Huidige en voorgenomen gebruik; 
 Grond en grondwater; 
 Alle stoffen waarvoor een interventiewaarde is afgeleid, met uitzondering van asbest. Daar asbest heel specifieke 

chemische en fysische eigenschappen heeft, is voor asbest separaat het ‘Milieuhygiënisch saneringscriterium, 
protocol asbest’ ontwikkeld. 

 
Wanneer sanering niet met spoed hoeft plaats te vinden kan voor de aanpak van de verontreiniging worden aan-
gesloten bij maatschappelijk gewenste ontwikkelingen. Deze saneringen vinden plaats op initiatief van de eigenaar of 
andere belanghebbende met het oog op gewenst gebruik van de bodem. Uiteindelijk moet het resultaat van de 
sanering zijn dat de locatie geschikt is voor het (toekomstig) gebruik. Het saneringscriterium is een instrument voor het 
bevoegd gezag waarmee zij een (schuldig) eigenaar kan verplichten tot saneren binnen een gestelde termijn. 
 
Risico’s hebben een directe relatie met het gebruik van de bodem en daarmee met de functie. Als er aan het gebruik 
binnen de aanwezige of toekomstige functie onaanvaardbare risico’s zijn verbonden staat voorop dat maatregelen zo 
snel mogelijk moeten worden genomen.  De risico’s die aanleiding kunnen zijn om met spoed te saneren worden 
verdeeld in: a) risico’s voor de mens, b) risico’s voor het ecosysteem en c) risico’s van verspreiding van verontreiniging.  
 
ad a) Er is sprake van onaanvaardbare risico’s voor de mens indien bij het huidige of voorgenomen gebruik van de 
locatie een situatie bestaat waarbij:  
 Chronische negatieve gezondheidseffecten kunnen optreden; 
 Acute negatieve gezondheidseffecten kunnen optreden. 
Indien de aanwezigheid van bodemverontreiniging bij het huidig gebruik leidt tot aantoonbare hinder voor de mens 
(door o.a. huidirritatie en stank) dient eveneens met spoed te worden gesaneerd. 
 
ad b) Er is sprake van onaanvaardbare risico’s voor het ecosysteem indien bij het huidige of voorgenomen gebruik van 
de locatie:  
 De biodiversiteit kan worden aangetast (bescherming van soorten); 
 Kringloopfuncties kunnen worden verstoord (bescherming van processen); 
 Bio-accumulatie en doorvergiftiging kan plaatsvinden. 
 
ad c) Er is sprake van onaanvaardbare risico’s van verspreiding van verontreiniging indien:  
 Het gebruik van de bodem door mens of ecosysteem wordt bedreigd door de verspreiding van verontreiniging in 

het grondwater waardoor kwetsbare objecten hinder ondervinden; 
 Er sprake is van een onbeheersbare situatie, dat wil zeggen indien: 

1. Er een drijflaag aanwezig is die door activiteiten en processen in de bodem kan verplaatsen en van waaruit 
verspreiding van verontreiniging kan plaatsvinden; 
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2. Er een zaklaag aanwezig is die door activiteiten en processen in de bodem kan verplaatsen en van waaruit 
verspreiding van verontreiniging kan plaatsvinden; 

3. De verspreiding heeft geleid tot een grote grondwaterverontreiniging en de verspreiding nog steeds 
plaatsvindt. 

 
Zorgplicht artikel 13 Wet bodembescherming 
Voor bodemverontreiniging veroorzaakt vanaf 1 januari 1987 geldt de zorgplicht (artikel 13 Wet bodembescherming). 
Voor deze gevallen geldt dat degene die de in artikel 13 beschreven handelingen heeft verricht alle maatregelen moet 
nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd. Dat wil zeggen: zo spoedig mogelijk en zo volledig mogelijk 
de gevolgen beperken of ongedaan maken, ongeacht de aangetroffen gehalten en de risico’s van de verontreinigde 
stoffen. De bepaling ernst van de verontreiniging en spoed van de sanering spelen hier geen rol. 
 
Toetsingskader asbest 
In de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 en de Regeling bodemkwaliteit is de interventiewaarde voor asbest in 
grond en waterbodem opgenomen. Hierin staat beschreven dat de interventiewaarde voor asbest in (water)bodem 100 
mg/kg ds betreft (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie). De 
restconcentratienorm voor toepassing en het hergebruik van alle asbest bevattende materialen (inclusief grond, 
baggerspecie en puingranulaat) is vastgesteld op 100 mg/kg (gewogen).  
 
Het resultaat van het verkennend onderzoek naar asbest in de bodem conform de NEN 5707 is een uitspraak over de 
mogelijke verontreiniging van de bodem op basis van verzamelde stukken asbesthoudend materiaal en (meng)monsters 
grond. Aan de hand van het verkregen indicatieve gehalte aan asbest wordt nagegaan of nader onderzoek al dan niet 
noodzakelijk is. Hierbij worden twee toetsingsniveaus gebruikt: 
1. De streefwaarden grondwater geven aan wat het ijkpunt is voor de milieukwaliteit op de lange termijn, uitgaande 

van Verwaarloosbare Risico’s voor het ecosysteem. Dit zijn de gehalten zoals die op dit moment voorkomen in de 
bodem van natuur- en landbouwgronden waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door lokale 
verontreinigingsbronnen. 

 Voor metalen wordt er onderscheid gemaakt tussen diep en ondiep grondwater. Reden hiervoor is het verschil in 
achtergrondconcentraties tussen ondiep (< 10 m) en diep (> 10 m) grondwater;  

2. De tussenwaarde is in beginsel het concentratiegrens waarboven in beginsel nader onderzoek behoort te worden 
uitgevoerd, omdat het vermoeden van ernstige bodemverontreiniging bestaat. Voor grondwater is dit het 
gemiddelde van streef -en interventiewaarde en voor grond het gemiddelde van de achtergrondwaarden 
(AW2000) en de interventiewaarden. 

3. De interventiewaarden bodemsanering geven aan wanneer de functionele eigenschappen die de bodem heeft 
voor de mens, dier en plant ernstig zijn verminderd of dreigen te worden verminderd. Ze zijn representatief voor 
het verontreinigingsniveau waarboven sprake is van een geval van ernstige (bodem)verontreiniging. 

 
Geval van ernstige verontreiniging en saneringscriterium 
In het ‘Milieuhygiënisch Saneringscriterium Bodem, protocol asbest’, dat is opgenomen als bijlage 3 bij de Circulaire 
bodemsanering per 1 juli 2013, is geregeld wanneer er voor een bodemverontreiniging met asbest sprake is van een 
geval van ernstige verontreiniging. Voor een bodemverontreiniging met asbest is het volumecriterium voor het 
vaststellen van de ernst van het geval niet van toepassing. Op basis van het protocol asbest dient bij ernstige 
verontreiniging te worden bepaald of er sprake is van onaanvaardbare risico’s ten gevolge van de bodemverontreiniging 
met asbest. Voor het toepassen van het ‘protocol asbest’ gelden de volgende uitgangspunten: 
 Het protocol heeft alleen betrekking op (water)bodem, grond en baggerspecie;  
 Het protocol is alleen van toepassing indien er sprake is van een bodemverontreiniging met asbest, waarbij 

asbest aanwezig is in een gehalte boven de interventiewaarde van 100 mg/kg d.s. gewogen (concentratie 
serpentijn + 10 x concentratie amfibool). Opgemerkt wordt dat bij asbest in (water)bodem, grond en 
baggerspecie alleen over ‘verontreiniging’ wordt gesproken als de interventiewaarde wordt overschreden; 

 Het protocol is alleen van toepassing op historische asbest verontreinigingen (die zijn voor 1993 ontstaan) in 
(water)bodem, grond en baggerspecie die niet op basis van de zorgplicht dienen te worden gesaneerd3;  

 Het protocol heeft betrekking op de huidige en toekomstige situatie.  
 
Op materialen met een lagere asbestconcentratie (100 mg/kg gewogen) worden de voorschriften van het 
Arbeidsomstandigheden Besluit en Asbestverwijderingsbesluit geacht niet van toepassing te zijn. 
 

                                                
3 Nieuwe gevallen van bodemverontreiniging met asbest, die zijn ontstaan vanaf 1993, dienen (ongeacht het asbest  
  gehalte) voor zover redelijkerwijs mogelijk is, volledig te worden verwijderd. Volledig verwijderen betekent in het   
  geval van asbest dat de verontreiniging tot de nul-waarde (detectiegrens) dient te worden verwijderd. 
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Toetsingskader Besluit bodemkwaliteit 
Het Besluit bodemkwaliteit met bijbehorende Regeling bevat het wettelijk kader voor het toepassen van bouwstoffen, 
grond en baggerspecie op of in de bodem of in oppervlaktewater. 
 
Definitie grond en bagger 
Het Besluit hanteert voor grond en baggerspecie de volgende definities: 
 Grond is vast materiaal en bestaat uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2 millimeter en 

organische stof in een verhouding en met een structuur zoals deze in de bodem van nature worden aangetroffen, 
alsmede van nature in de bodem voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 millimeter, 
met uitzondering van baggerspecie; 

 Baggerspecie is materiaal, dat is vrijgekomen uit de bodem via het oppervlaktewater of de voor dat water 
bestemde ruimte en bestaat uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2 millimeter en organische 
stof in een verhouding en met een structuur zoals deze in de bodem van nature worden aangetroffen, alsmede 
van nature in de bodem voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 millimeter. 

 
Bodemvreemd materiaal 
Het Besluit stelt aanvullend dat een partij grond en baggerspecie maximaal 20 gewichtsprocent bodemvreemd materiaal 
mag bevatten. Het gaat hierbij nadrukkelijk niet om bijmengingen van bodemvreemd materiaal in grond of bagger-
specie nadat het materiaal is afgegraven. 
 
Toetsingskaders  
Het generieke kader is van toepassing op elk gebied waarvoor geen gebiedsspecifiek beleid is vastgesteld. Uitgangspunt 
van het generieke kader voor landbodems is dat de kwaliteit van de toe te passen grond of baggerspecie moet aan-
sluiten bij de functie die de bodem heeft. Ook mag de actuele kwaliteit van de ontvangende bodem niet verslechteren. 
 
Naast de toetsingskaders voor gebiedsspecifiek en generiek beleid, kent het Besluit nog een andere categorie van 
toepassingen: grootschalige toepassingen. Bij deze categorieën hoeft niet te worden getoetst aan de kwaliteit van de 
ontvangende bodem. Wél moet worden voldaan aan de kwaliteitseisen en randvoorwaarden die het Besluit stelt aan 
deze toepassingen. 
 
Tabel: Toetsingskaders grond en bagger 

 Toepassingsmogelijkheden grond en baggerspecie 
 Toepassen grond en baggerspecie Verspreiden baggerspecie 

Generiek of gebied specifiek 
beleid Op de landbodem In oppervlaktewater 

 In oppervlaktewater Over aangrenzend perceel 

Alleen generiek beleid In grootschalige toepassing 

 
Partijen grond en baggerspecie mogen alleen volgens de regels van het Besluit worden toegepast als sprake is van een 
nuttige toepassing. Is dit niet het geval, dan wordt de toepassing gezien als een middel om zich te ontdoen van afval-
stoffen en gelden op grond van de Europese Kaderrichtlijn afvalstoffen strengere regels.  
 
Uitgangspunt bij het toepassen van grond en baggerspecie is dat de toegepaste grond en baggerspecie onderdeel gaat 
uitmaken van de ontvangende bodem, zonder dat extra maatregelen zoals afscheidingslagen of maatregelen in het 
kader van isoleren, beheersen en controleren (IBC) worden toegepast. 
  
Bodemfuncties en bodemfunctieklassen 
In die gebieden waarvoor de bevoegde bestuursorganen geen lokale maximale waarden in een besluit hebben vast-
gelegd, wordt de toepassing van grond en baggerspecie generiek getoetst. Voor deze generieke toetsing zijn zowel 
maximale waarden voor bodemfunctieklassen (landbodem) als maximale waarden voor bodemkwaliteitsklassen 
vastgelegd. 
 
Klassenindeling voor bodemfuncties en bodemkwaliteit 
Om te toetsen of de kwaliteit van een partij grond of baggerspecie aansluit bij de functie en kwaliteit van de 
ontvangende bodem, wordt in het generieke kader gewerkt met een klassenindeling voor de kwaliteit en functie. 
Uitgangspunt van het Besluit is dat de kwaliteit moet aansluiten bij de functie. Om hier invulling aan te geven zijn voor 
7 bodemfuncties referentiewaarden ontwikkeld. Deze functies worden gebruikt in het gebiedsspecifieke beleid. Voor 
toepassing in het generieke kader zijn de functies samengevoegd tot 2 bodemfunctieklassen: wonen en industrie. De 
functies landbouw en natuur zijn niet ingedeeld in een klasse. Hiervoor is gekozen omdat in gebieden met een van deze 
functies alleen schone grond of baggerspecie mag worden toegepast. Dat wil zeggen: grond en baggerspecie waarvan 
de kwaliteit voldoet aan de Achtergrondwaarden. 
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Tabel: Bodemfuncties 
Gebiedspecifiek Generiek beleid 
wonen met tuin 

wonen plaatsen waar kinderen spelen 

groen met natuurwaarden 

ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie industrie 

moestuinen/volkstuinen 
Kwaliteit toe te passen grond en baggerspecie moet 
voldoen aan de Achtergrondwaarden 

Landbouw 

Natuur 

 
Naast de bodemfuncties, wordt de bodemkwaliteit ook ingedeeld in de klassen wonen en industrie. De bodemkwaliteit 
geeft hiermee een maat voor de kwaliteit van zowel de ontvangende als de toe te passen bodem en toe te passen 
baggerspecie. Aan de bodemkwaliteitsklassen zijn nieuwe normen gekoppeld: de Maximale waarden voor de klasse 
wonen en de Maximale waarden voor de klasse industrie. Wanneer de maximale waarde voor industrie wordt 
overschreden, mag deze grond of baggerspecie binnen het generieke kader niet worden toegepast. Om een partij 
grond of baggerspecie toe te mogen passen, moet de partij worden getoetst aan de bodemfunctieklasse en de 
bodemkwaliteit van de ontvangende bodem. Bij deze dubbele toetsing geldt dat de toe te passen partij grond of 
baggerspecie moet voldoen aan de strengste norm. In onderstaand schema is de toepassingseis voor de toe te passen 
grond of baggerspecie gegeven. 
 
Tabel: Bepaling toepassingseis voor een partij grond of baggerspecie 

Functie op kaart Actuele bodemkwaliteit Toepassingseis 

Wonen 

Achtergrondwaarde Achtergrondwaarde 

Wonen Maximale waarde wonen 

industrie Maximale waarde wonen 

Industrie 

Achtergrondwaarde Achtergrondwaarde 

Wonen Maximale waarde wonen 

Industrie Maximale waarde Industrie 

Niet ingedeeld (bijv. landbouw/natuur 

Achtergrondwaarde Achtergrondwaarde 

Wonen Achtergrondwaarde 

industrie Achtergrondwaarde 

 
Aan de bodemkwaliteitsklassen en de bodemfunctieklassen zijn dezelfde normen gekoppeld: de Maximale Waarden voor 
de klasse wonen en de Maximale Waarden voor de klasse industrie. Deze Generieke Maximale Waarden geven de 
bovengrens aan van de kwaliteit die nodig is om de bodem ook op de lange termijn geschikt te houden voor de 
betreffende functie. 
 
Met gebiedsspecifiek beleid kunnen lokale bodembeheerders zelf bodemkwaliteitsnormen vaststellen. Als randvoor-
waarde voor het opstellen van gebiedsspecifiek beleid geldt dat sprake moet zijn van standstill op gebiedsniveau. De 
ruimte voor de Lokale Maximale Waarden ligt tussen de achtergrondwaarden en het saneringscriterium. Wanneer de 
Lokale Maximale Waarden een verruiming van de normen ten opzicht van het generieke kader zijn, moet getoetst 
worden of dit niet leidt tot onaanvaardbare risico’s. Voor het bepalen van de gevolgen van de gekozen Lokale Maximale 
Waarden is een Risicotoolbox ontwikkeld. 
 
In de onderstaande figuren is de normstelling schematisch weergegeven. 
 
Figuur: Normstelling en toepassingskader landbodem 

 Achtergrond 
waarden 

Maximale waarden 
klasse wonen 

Maximale waarden  
klasse industrie 

  

Generiek  
Altijd toepasbaar 

Klasse wonen Klasse industrie Niet toepasbaar Nooit 
toepasbaar Gebieds 

specifiek 
 

Ruimte voor lokale maximale waarden 
 Achtergrond 

waarden 
 Interventiewaarden 

droge bodem 
 Sanerings 

criterium 

 
Figuur: Normstelling en toepassingskader waterbodem 

 Achtergrond 
waarden 

Maximale waarden 
klasse A 

Maximale waarden  
klasse B 

  

Generiek  
Vrij toepasbaar 

Toepasbaar  
klasse A 

Toepasbaar  
klasse B 

Nooit toepasbaar Nooit 
toepasbaar 

Gebieds 
specifiek 

 
Ruimte voor lokale maximale waarden 

 Achtergrond 
waarden 

 Interventiewaarden 
waterbodem 

 Sanerings 
criterium 

 
Voor het verspreiden van baggerspecie op het aangrenzende perceel is een criterium ontwikkeld dat gebaseerd is op 
ecologische risico’s. De risico’s worden uitgedrukt met de parameter msPAF (meer-soorten Potentieel Aangetaste 
Fractie).  
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De msPAF geeft een indicatie van het deel van de potentieel aanwezige organismen dat nadelige gevolgen kan 
ondervinden van het aanwezige mengsel van verontreinigingen. Op basis van het beleidscriterium dat de verspreidbare 
hoeveelheid bagger minimaal gelijk moet blijven is de norm gesteld op msPAFmetalen < 50%, en msPAForganisch < 
20%. Daarnaast zijn 5 stoffen individueel genormeerd. Voor overige stoffen die geen deel uitmaken van de msPAF geldt 
de achtergrondwaarde. 
 
Figuur: Verspreiden baggerspecie 

 Ontvangstplicht  

Vrij verspreidbaar Verspreidbaar op aangrenzend perceel Niet verspreidbaar op aangrenzend perceel 

Achtergrondwaarde msPAF metalen < 50% 
ms PAF organisch < 20% 

5 stoffen individueel genormeerd 
Alle stoffen < interventiewaarde bodem 
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Foto 1. : Deellocatie ‘noord’ 

 
 

Foto 2. : Deellocatie ‘noord’ 

 

Foto 3. : Deellocatie ‘zuid’ 

 
 

Foto 4. : Deellocatie ‘zuid’;  
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KWALITEITSBORGING 

AGEL adviseurs heeft het bodemonderzoek uitgevoerd volgens de wettelijk voorgeschreven 
Kwalibo vereisten zoals opgenomen in het Besluit bodemkwaliteit en bijbehorende Regeling.  

 
De veldwerkzaamheden zijn onder certificaat uitgevoerd door AGEL adviseurs conform de 

vigerende versie van de BRL SIKB 2000 en bijbehorende protocollen. 

 
AGEL adviseurs is voor deze werkzaamheden gecertificeerd door Normec Certification (nummer 

EC-SIK-20258) en erkend door Rijkswaterstaat Leefomgeving. 
 

Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd door Eurofins OMEGAM Laboratoria te Amsterdam. 
Eurofins OMEGAM Laboratoria te Amsterdam voldoet aan de accreditatiecriteria voor 

testlaboratoria zoals vastgelegd in NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005 door de RvA (L086). De 

chemische analyses zijn uitgevoerd conform de accreditatie AS3000 waarvoor Eurofins 
OMEGAM Laboratoria door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is aangewezen als erkend 

laboratorium. 
 

ONAFHANKELIJKHEIDSVERKLARING 

AGEL adviseurs heeft geen persoonlijke banden of zakelijke belangen bij de onderzoekspercelen 
en/of de perceelseigenaren, zoals bedoeld in de BRL 2000. Daarmee is de onafhankelijkheid 

van AGEL adviseurs in dit onderzoek gewaarborgd. Het procescertificaat van AGEL adviseurs en 
het hierbij behorende keurmerk zijn uitsluitend van toepassing op de activiteiten betreffende de 

monsterneming en de overdracht van de monsters, inclusief de daarbij behorende 

veldwerkregistratie, aan een erkend laboratorium of aan de opdrachtgever, die (ingeval van 
monsters van grond of bouwstoffen voor nuttige toepassing) dan zelf erkend is volgens deze 

beoordelingsrichtlijn.
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1 INLEIDING 
 
 
1.1 Aanleiding en doelstelling 
 
In het kader van de RO procedure voor een ruimtelijke ontwikkeling dient een akoestisch 
onderzoek wegverkeerslawaai te worden uitgevoerd. De ruimtelijke ontwikkeling bestaat uit het 
wijzigen van een agrarische bedrijfslocatie naar een bouwlocatie voor woningen. De 
onderzoekslocatie is gelegen in de woonplaats Welberg en binnen de geluidzone van de 
Welbergsedijk, Welbergswegje en Oud Kromwielswegje. 
 
V.O.F. Gebr. Jacobs heeft aan AGEL adviseurs opdracht verstrekt om het akoestisch onderzoek 
wegverkeerslawaai uit te voeren. 
 
Doel van het onderzoek is het bepalen van de geluidsbelasting op de geluidsgevoelige functies 
binnen de ruimtelijke ontwikkeling als gevolg van het wegverkeer en deze te toetsen aan het 
wettelijk kader van de Wet geluidhinder. Tevens kunnen de onderzoeksresultaten dienen voor 
de beoordeling of er sprake is van een goede ruimtelijke ordening en of er een onderzoek 
geluidwering gevel in het kader van het Bouwbesluit 2012 uitgevoerd moet worden. 
 
1.2 Leeswijzer 
 
In hoofdstuk 2 wordt de ruimtelijke ontwikkeling beschreven. Hoofdstuk 3 behandelt het 
algemene wettelijk toetsingskader. In hoofdstuk 4 worden de gehanteerde 
berekeningsuitgangspunten uiteengezet waaronder de verkeersgegevens, de rekenmethode en 
de rekenmodelgegevens. 
Hoofdstuk 5 omvat de rekenresultaten en de toetsing van de resultaten aan de Wet 
geluidhinder, een beoordeling van de akoestisch kwaliteit ter plaatse van de ruimtelijke 
ontwikkeling en de noodzaak voor de uitvoering van een akoestisch onderzoek geluidwering 
gevel. Hoofdstuk 6 sluit de rapportage af met een samenvatting en een conclusie. 
 
 



A G E L
a d v i s e u r s

ruimte
infra
bouw
milieu

 
 
 
 
 
D01 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai  20180506 
Bestemmingsplan Welbergswegje  januari 2019 
te Steenbergen   blad 4 
 
 
 
 

 

2 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 
 
 
2.1 Situering onderzoekslocatie  
 
De onderzoekslocatie is gelegen aan de oostzijde van de woonplaats Welberg en aan de 
noordzijde van de lintbebouwing aan de Welbergsedijk.  
 
In figuur 2.1 is de situering van de onderzoekslocatie ten opzichte van de omgeving 
weergegeven. 
 
Figuur 2.1: Situering onderzoekslocatie rood omlijnd (bron: OpenTopo-geomilieu) 

 
 
2.2 Omschrijving ruimtelijke ontwikkeling 
 
De ontwikkelingslocatie heeft nu een agrarische bestemming met een bouwvlak bestemd voor 
bedrijfsgebouwen en één bedrijfswoning. De ruimtelijke ontwikkeling bestaat uit het wijzigen 
van de agrarisch bestemming in een woonbestemming. De functie van bedrijfswoning wordt 
gewijzigd in burgerwoning en in het zuidelijk deel van de ontwikkelingslocatie wordt de 
realisatie van circa 7 woningen mogelijk gemaakt. Een definitieve invulling van het aantal 
woningen is nog niet bekend. Wel is als voorwaarde gesteld dat de voorgevel van de woningen 
ten minste gelegen zijn op een afstand van 10 meter uit de buitenrand van de weg. 
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3 WETTELIJK KADER 
 
 
3.1 Algemeen 
 
Bij een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling met woningen, geluidsgevoelige gebouwen, nieuwe 
wegen en de reconstructie van bestaande wegen dient te worden aangetoond dat voldaan 
wordt aan de Wet geluidhinder (Wgh) en dat er, op grond van de Wet ruimtelijke ordening 
(Wro), sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Indien van toepassing dient aanvullend te 
worden aangetoond dat voldaan wordt aan het gemeentelijk geluidbeleid. 
 
De Wgh is alleen van toepassing binnen de wettelijk vastgestelde zone van een weg. Een 
akoestisch onderzoek in het kader van de Wgh is daarom noodzakelijk wanneer de ontwikkeling 
plaatsvindt binnen een zone van een weg en waarbij sprake is van een ruimtelijke ontwikkeling 
waarbij sprake is van geluidsgevoelige bestemmingen. De geluidsbelasting dient per 
gezoneerde weg te worden getoetst aan de wettelijke grenswaarden. Daarnaast is een 
akoestisch onderzoek noodzakelijk bij de reconstructie van wegen indien binnen het 
invloedsgebied van de reconstructie van de weg geluidsgevoelige bestemmingen gelegen zijn.  
 
Bij een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling dient op grond van de Wro, in het kader van een goede 
ruimtelijke ordening, het akoestische klimaat inzichtelijk te worden gemaakt bij o.a.: 
 nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen nabij bestaande wegen; 
 bestaande geluidsgevoelige bestemmingen nabij nieuwe wegen; 
 bestaande geluidsgevoelige bestemmingen als gevolg van de verkeersgeneratie van de 

ruimtelijke ontwikkeling. 
 
Aangetoond dient te worden dat er geen sprake is van onaanvaardbare negatieve effecten op 
het woon- en leefklimaat als gevolg van de nieuwe ruimtelijke ontwikkeling. Als toetsingskader 
kan hierbij aangesloten worden bij het normenstellen van de Wgh of wordt gebruik gemaakt 
van de  classificering van de kwaliteit van de akoestische omgeving zoals hierna in deze 
rapportage wordt omschreven. 
 
3.2 Wet geluidhinder 
 
3.2.1 Zonering 
Met betrekking tot wegverkeerslawaai is hoofdstuk VI Wgh, ‘Zones langs wegen’ van 
toepassing. Artikel 74 Wgh geeft aan dat zich langs alle wegen geluidszones bevinden, met 
uitzondering van woonerven en wegen waarvoor een maximale snelheid geldt van 30 km/uur.  
De breedte van een geluidszone is afhankelijk van het aantal rijstroken en de ligging van de 
weg (binnen- of buitenstedelijk). De afstand van de zone strekt zich uit vanaf de buitenste 
begrenzing van de buitenste rijstrook tot de vermelde breedte aan weerszijde van de weg. Aan 
de uiteinden van een weg loopt de zone door over een afstand gelijk aan de breedte van de 
zone ter hoogte van het einde van de weg.  Bij een overgang tussen weggedeelten met een 
verschillende zonebreedte loopt de breedste zone door over een afstand van een derde van de 
breedte van de zone. De ruimte boven en onder de weg behoort tot de zone. Tram- en 
bovengrondse metrosporen die geïntegreerd zijn in een weg dienen meegenomen te worden in 
de berekening van het geluid van het verkeer op die weg. 
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Tabel 3.1: Zones langs wegen in stedelijk/buitenstedelijk gebied 

Aantal rijstroken 
Zonebreedte  

[m] 
Stedelijk Buitenstedelijk 

1 of 2 200 250 
3 of meer 350 -- 
3 of 4 -- 400 
5 of meer -- 600 

 
Voor wegen die zijn aangegeven op de geluidplafondkaart bij de uitvoering van de Wet 
geluidhinder geldt dat de geluidsbelasting vanwege het verkeer op alle delen van de rijkswegen 
in de omgeving van het beoordelingspunt meegenomen moeten worden. Daarnaast dient 
gebruik gemaakt te worden van de brongegevens zoals deze zijn vastgelegd in het 
geluidregister. 
 
Het stedelijk gebied wordt in de Wgh gedefinieerd als ‘het gebied binnen de bebouwde kom, 
doch voor de toepassing van de hoofdstukken VI en VII met uitzondering van het gebied 
binnen de bebouwde kom voor zover gelegen binnen de zone langs een autoweg of 
autosnelweg. Dit laatste gebied valt onder het buitenstedelijk gebied. 
 
Binnen een geluidszone dient een akoestisch onderzoek plaats te vinden naar de 
geluidsbelasting op de gevel van nieuw te realiseren woningen en andere geluidsgevoelige 
gebouwen zoals o.a. scholen en verpleeg- en zorgcentra.  
 
De geluidsbelasting wordt uitgedrukt in dB en betreft het Lden. De Lden waarde is de energetisch 
en naar tijdsduur gemiddelde geluidsbelasting van de volgende drie waarden: 
 Het geluidniveau in de dagperiode tussen 07.00 en 19.00 uur (Ldag); 
 Het geluidniveau in de avondperiode tussen 19.00 en 23.00 uur (Lavond) + 5 dB; 
 Het geluidniveau in de nachtperiode tussen 23.00 en 07.00 uur (Lnacht) + 10 dB. 
 
3.2.2 Grenswaarden Wet geluidhinder  
 
Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting 
Wgh stelt in artikel 82 als ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting 48 dB voor nieuwe situaties 
binnen geluidszones voor wegverkeer.  
 
Hogere waarde 
Indien de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting wordt overschreden dient beoordeeld te 
worden of geluidsbeperkende maatregelen mogelijk c.q. doelmatig zijn. Als maatregelen niet 
mogelijk c.q. doelmatig zijn, dient door het bevoegd gezag een hogere waarde te worden 
vastgesteld. In deze situatie zijn burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen 
het bevoegd gezag. Naast een in de Wgh voorgeschreven onderzoeksverplichting naar mogelijk 
toepasbare geluidsbeperkende maatregelen kan het bevoegd gezag nadere maatregelen eisen 
in het kader van haar gemeentelijk geluidbeleid. In het kader van het verzoek hogere waarde 
zal hier uitvoering aan gegeven moeten worden. 
 
Tabel 3.2 geeft een overzicht van de wettelijke grenswaarden bij nieuwbouw van woningen bij 
de vaststelling van een bestemmingsplan.  
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Tabel 3.2: Grenswaarden Wgh voor woningen bij  nieuwbouw 

Situatie 
Ten hoogste 
toelaatbare 

geluidsbelasting  
[dB] 

Maximale hogere waarde 
[dB] 

Stedelijk Buitenstedelijk 

Nieuwbouw 48 63 53 

Vervangende nieuwbouw binnen bebouwde kom 48 68 - 
Vervangende nieuwbouw binnen bebouwde kom 
langs auto(snel)weg 48 63 - 

Vervangende nieuwbouw buiten bebouwde kom 48 - 58 

 
Bouwbesluit 2012 
Indien er sprake is van het vaststellen van een hogere waarde dient op grond van artikel 3.2 
van het Bouwbesluit 2012 te worden onderzocht of de karakteristieke geluidwering van de 
woning of de geluidsgevoelige bestemming bij de betreffende hogere waarde voldoet aan de 
wettelijke grenswaarde voor het binnenniveau. Toetsing van de karakteristieke geluidwering 
valt buiten het kader van dit onderzoek. De rekenresultaten van het onderzoek kunnen wel 
gebruikt worden voor de beoordeling of een onderzoek naar de karakteristieke geluidwering 
van de gevel noodzakelijk is. 
 
Cumulatie Wgh 
Bij het vaststellen van een hogere waarde voor meerdere geluidbronnen met een situering 
binnen meerdere zones van weg-, rail- en/of industrielawaai is inzicht vereist in de 
geluidsbelasting als gevolg van alle geluidbronnen samen. De gecumuleerde geluidsbelasting 
mag daarbij niet leiden tot een onaanvaardbare geluidsbelasting. De vaststelling van de 
gecumuleerde geluidsbelasting voor wegverkeersbronnen moet worden vastgesteld volgens 
hoofdstuk 2 van Bijlage I van het Rmg 2012. Bij de bepaling van de gecumuleerde 
geluidsbelasting voor wegverkeersbronnen wordt de aftrek artikel 110g Wgh niet toegepast. 
 
3.2.3 Aftrek artikel 110g Wgh 
Voor de beoordeling aan de normstelling van de Wet geluidhinder wordt op grond van artikel 
3.4 van het Reken en meetvoorschrift geluid 2012 (Rmg 2012) een aftrek toegepast. Deze 
aftrek is gebaseerd op artikel 110g Wgh en bedraagt: 
 voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 

70 km/uur of meer bedraagt: 
o 4 dB voor situatie waar de geluidsbelasting zonder aftrek artikel 110g Wgh 57 dB 

bedraagt; 
o 3 dB voor situaties waar de geluidsbelasting zonder aftrek artikel 110g Wgh 56 dB 

bedraagt; 
o 2 dB voor andere waarden van de geluidsbelasting. 

 5 dB voor de overige wegen. 
 0 dB bij toepassing van de artikelen 3.2 en 3.3 van het Bouwbesluit 2012 en bij de 

toepassing van de artikelen 111b tweede en derde lid, 112 en 113 van de Wet geluidhinder. 
 
Indien sprake is van de algemeen geldende aftrekfactoren van 2 en/of 5 dB wordt deze in het 
rekenresultaten meegenomen door het toepassen van een groepsreductie van 2 of 5 dB voor 
de betreffende weg. Voor wegen met een rijsnelheid van 70 km/uur voor lichte 
motorvoertuigen wordt de aftrek per beoordelingspunt in de rapportage aangegeven.  
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De aftrek voor het toekomstig stiller worden van banden is alleen van toepassing bij snelheden 
van 70 km/uur en meer. Het effect hiervan is afhankelijk van het type wegdek. In artikel 3.5 
van het Rmg 2012 is bepaald dat een aftrek van 2 dB extra in mindering kan worden gebracht, 
m.u.v. als het wegdek bestaat uit een elementenverharding, Zeer Open Asfalt, tweelaags Zeer 
Open Asfalt Beton, uitgeborsteld beton, geoptimaliseerd uitgeborsteld beton en 
oppervlakbewerking. Voor deze wegdektype geldt een aftrek van 1 dB. De wegdekcorrectie 
wordt automatisch in het rekenmodel meegenomen op basis van de invoergegevens voor het 
type wegdek en de snelheid. 
 
3.2.4 Maatgevend berekeningsjaar 
In gevallen waarin zich geen bijzondere omstandigheden voordoen kan als maatgevend jaar 
aangehouden worden het tiende jaar na realisatie van het plan of 10 jaar na dato van het 
akoestisch onderzoek. Voor dit akoestisch onderzoek is 2030 als maatgevend jaar 
aangehouden. 
 
3.3 Wet ruimtelijke ordening 
 
Bij een nieuwe ontwikkeling dient op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), in het kader 
van een goede ruimtelijke ordening, het akoestische klimaat inzichtelijk te worden gemaakt en 
te worden beoordeeld indien er sprake is van geluidsgevoelige bestemmingen ter plaatse van of 
nabij de ruimtelijke ontwikkeling. Het akoestisch klimaat wordt bepaald door alle aanwezige 
geluidsbronnen samen. In dat kader dienen ook de niet gezoneerde wegen bij de beoordeling 
te worden betrokken. Aangetoond dient te worden dat als gevolg van de gecumuleerde 
geluidsbelasting geen sprake is van onaanvaardbare negatieve effecten op het woon- en 
leefklimaat. Een wettelijk grenswaarde is hierbij niet aan de orde.  
 
Als toetsingskader voor een beoordeling in het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt 
uitgegaan van een toetsing aan de Milieukwaliteitsmaat (MKM Lden). De milieukwaliteitsmaat 
MKM Lden is een methode om de gecumuleerde geluidsbelasting te beoordelen op hinderlijkheid. 
Hiertoe wordt de gewogen geluidsbelasting (Lden) omgerekend naar de bijbehorende 
milieukwaliteitsmaat (MKM Lden). De omrekening geschiedt op identieke wijze als omschreven in 
hoofdstuk 2 van bijlage 1 van de Rmg 2012. Tabel 3.3 toont de classificering van de kwaliteit 
van de akoestische omgeving in Lden.  
 
Tabel 3.3: Classificering van de kwaliteit van de akoestische omgeving in Lden 

Gecumuleerde Lden Classificering milieukwaliteit 
≤ 50 goed 

51 – 55 redelijk 
56 – 60 matig 
61 – 65 slecht 
66 – 70 tamelijk slecht 
≥ 70 zeer slecht 
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3.4 Toetsing wettelijk kader plangebied 
 
3.4.1 Wet geluidhinder 
 
De voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling voorziet in de realisatie van nieuwe woningen binnen 
een geluidzone voor wegverkeer.  
 
Het plangebied ligt binnen de geluidzone van de volgende wegen: 
 Welbergsedijk 
 Oud Kromwielswegje 
 Welbergswegje 
 
Voor de bepaling van de geluidbelasting binnen de onderzoekslocatie is alleen de Welbergsedijk 
relevant. Deze weg kan aangemerkt worden als een erftoegangsweg gelegen binnen de 
bebouwde kom.  
 
Het Welbergswegje en Oud Kromwielswegje worden aangemerkt als erftoegangsweg type II 
met wegbreedte circa 3,5 meter. Deze wegen hebben in hoofdzaak een ontsluitingsfunctie voor 
de aanliggende agrarische percelen en kunnen vanwege de lage etmaalintensiteit als niet 
relevant aangemerkt worden. 
 
De geluidsbelasting op de gevels van de nieuw te bouwen woningen dient voor de betreffende 
gezoneerde weg te worden getoetst aan de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van de 
Wgh. 
 
De ruimtelijke ontwikkeling bevindt zich in stedelijk gebied en betreft nieuwbouw. De maximaal 
vast te stellen hogere waarde bedraagt 63 dB.  
 
Voor de toetsing aan de grenswaarden geldt voor de Welbergsedijk een aftrek van 5 dB. 
 
3.4.2 Wet ruimtelijke ordening 
Voor een beoordeling in het kader van een goede ruimtelijk ordening is uitgegaan de 
geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer van de Welbergsedijk. 
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4 UITGANGSPUNTEN ONDERZOEK 
 
 
4.1 Verkeersgegevens 
 
4.1.1 Bron verkeersgegevens 
Met betrekking tot de verkeersgegevens heeft overleg plaatsgevonden met de gemeente 
Steenbergen. Door de gemeente is aangegeven dat er geen verkeerstellingen beschikbaar zijn 
van de Welbergsedijk. In overleg met de gemeente is afgesproken om gebruik te maken van de 
aangehouden verkeersgegevens uit het Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Centrumplan 
Welberg, projectnummer 20170077, d.d. 30 maart 2018. In dit akoestisch onderzoek zijn 
verkeersgegevens aangehouden voor de Corneliusstraat. Deze weg gaat vanuit het centrum 
over in de Welbergsedijk. De etmaalintensiteit voor het peiljaar 2030 bedraagt 847 
verkeersbewegingen.  
Deze etmaalintensiteit kan voor de onderzoeklocatie als worstcase aangemerkt worden. Het is 
aannemelijk dat in oostelijke richting, door de overgang naar een lintbebouwing sprake is van 
een lagere etmaalintensiteit. 
 
Als bijlage 2 is bijgevoegd een overzicht van de aangehouden verkeersgegevens voor het 
Akoestisch onderzoek Centrumplan Welberg. 
 
4.1.2 Snelheid en type wegdek wegen 
Voor de Welbergsedijk is sprake van een rijsnelheid van 50 km per uur en een 
wegdekverharding van asfalt (referentiewegdek). 
 
4.2 Rekenmethode  
 
Op basis van de verkeers- en omgevingsvariabelen is voor het plangebied de geluidsbelasting 
van het wegverkeer berekend conform Standaardrekenmethode 2 van bijlage III van het 
Rmg 2012. De berekeningen zijn uitgevoerd met het programma Geomilieu V4.41.  
Het akoestisch model bestaat uit een objectenmodel (gebouwen, bodemgebieden, schermen, 
hoogtelijnen e.d.) en een wegenmodel. De berekeningsinvoer is opgenomen in de bijlage 1 t/m 
3. 
 
4.3 Modelinvoergegevens 
 
4.3.1 Bodemfactor 
Als standaard bodemfactor is een factor 1, absorberende bodem, aangehouden. Verhardingen 
en waterpartijen zijn ingevoerd als akoestisch reflecterend met een factor 0.  
 
4.3.2 Reflectiefactor objecten 
Voor objecten wordt een reflectiefactor van 0.8 aangehouden als praktijkwaarde.  
 
4.3.3 Beoordelingspunten en -hoogte 
De definitieve invulling van de ontwikkelingslocatie is nog niet bekend. Wel geldt als 
uitgangspunt dat er niet gebouwd mag worden binnen een afstand van 10 meter van de 
buitenrand van de weg. Voor de beoordeling van de geluidbelasting binnen de 
ontwikkelingslocatie zijn een zestal beoordelingspunten opgenomen op een afstand van 
10 meter tot de buitenrand van de weg. Daarnaast zijn een tweetal beoordelingspunten 
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opgenomen ter plaatse van de aanwezige bestaande (bedrijfs)woning. Voor de 
beoordelingshoogte is uitgegaan van 1,50 meter voor de begane grond, 4,50 meter voor de 1e 
verdieping en 7,50 meter voor de 2e verdieping. De beoordelingspunten bij de woning zijn 
gekoppeld aan de gevel ter bepaling van het invallend geluid. 
 
Aanvullend aan deze berekeningen zijn contourberekeningen gemaakt voor de 
beoordelingshoogte 1,5 – 4,5 – 7,5 meter. De berekeningen zijn uitgevoerd voor de contouren 
45 en 48 dB. 
 
4.3.4 Optrekcorrectie 
De optrekcorrectie is een correctieterm ten gevolge van het afremmen en optrekken van het 
verkeer door de aanwezigheid van een kruispunt of een situatie die de gemiddelde snelheid van 
het verkeer sterk beperkt. De correctieterm geeft een toeslag weer ten opzichte van verkeer dat 
rijdt met een constante snelheid van 50 km/h. 
 
Binnen het onderzoeksgebied zijn geen geregelde kruispunten en  ingrijpende 
snelheidsbeperkende maatregelen aanwezig. 
 
4.3.5 Hellingcorrectie 
Indien het stijgend gedeelte van het verkeer een helling van ten minste 3% moet overwinnen 
over een hoogteverschil van minstens 6 m dan dient een hellingcorrectie CH in rekening te 
worden gebracht.  
 
Binnen het onderzoeksgebied zijn geen hoogteverschillen aanwezig van meer dan 6 meter.  
 
4.4 Modelweergave 
 
Figuur 4.1 toont een 3D weergave van het akoestisch rekenmodel.  
 
Figuur 4.1: Akoestisch rekenmodel 

 
 
 



A G E L
a d v i s e u r s

ruimte
infra
bouw
milieu

 
 
 
 
 
D01 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai  20180506 
Bestemmingsplan Welbergswegje  januari 2019 
te Steenbergen   blad 12 
 
 
 
 

 

5 REKENRESULTATEN 
 
 
5.1 Toetsing Wet geluidhinder, nieuwe situatie 
 
In figuur 5.1 zijn de geluidbelasting weergegeven op de rekenpunten gelegen op een afstand 
van 10 meter uit de rand van de weg alsmede ter plaatse van de bestaande woning. De 
volledige rekenresultaten zijn opgenomen in bijlage 4. 
Bij de rekenresultaten is de aftrek conform artikel 3.4 en indien van toepassing artikel 3.5 van 
het Rmg 2012 meegenomen.  
De etmaalwaarden zijn afgerond overeenkomstig het Rmg 2012. 
 
Figuur 5.1: Geluidsbelasting als gevolg van de Welbergsedijk, incl. aftrek artikel 3.4 Rmg 2012 

 
 
Uit de afbeelding blijkt  dat op een afstand van 10 meter uit de rand van de weg voldaan kan 
worden aan de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB. Op een beoordelingspunt is 
sprake van een marginale overschrijding van 1 dB. Deze overschrijding is in hoofdzaak een 
gevolg van afronding en door een grotere bijdrage vanwege reflectie via de bebouwing aan de 
overzijde van de weg. Op basis van deze rekenresultaten kan gesteld worden dat binnen de 
onderzoekslocatie gebouwd kan worden binnen de voorkeurswaarde van de Wet geluidhinder. 
 
Ter plaatse van de bestaande woning is sprake van een geluidsbelasting van maximaal 38 dB. 

voorgevelrooilijn 
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In de figuren 5.2 t/m 5.4 zijn contourplots weergegeven voor respectievelijk de 
beoordelingshoogte 1,5 – 4,5 en 7,5 meter. De voorgevelrooilijn van 10 meter uit de buitenrand 
van de weg is in blauw aangegeven. 
 
Figuur 5.2: Geluidcontouren Welbergsedijk, incl. aftrek 3.4 Rmg 2012, beoordelingshoogte 1,5 meter 

 
 
Figuur 5.3: Geluidcontouren Welbergsedijk, incl. aftrek 3.4 Rmg 2012, beoordelingshoogte 4,5 meter 
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Figuur 5.4: Geluidcontouren Welbergsedijk, incl. aftrek 3.4 Rmg 2012, beoordelingshoogte 7,5 meter 

 
 
Uit de rekenresultaten blijkt dat binnen de ontwikkelingslocatie op een afstand van circa 10 
meter uit de buitenrand van de weg woningbouw mogelijk is binnen de voorkeurswaarde van 
48 dB. Alleen ter plaatse van het 3e beoordelingspunt is sprake van een geringe overschrijding 
van 1 dB op de beoordelingshoogte van 4,5 meter. Door een kleine afstandsvergroting van circa 
1 meter kan voldaan worden aan de voorkeurswaarde van de Wet geluidhinder.  
 
5.2 Hogere waarde Wgh 
 
Op basis van de rekenresultaten kan gesteld worden dat de vaststelling van een hogere waarde 
niet noodzakelijk is. Binnen de onderzoekslocatie is voldoende ruimte beschikbaar om te 
kunnen voldoen aan de voorkeurswaarde van 48 dB. 
 
5.3 Bouwbesluit 2012 
 
Indien er sprake is van het vaststellen van een hogere waarde dient op grond van artikel 3.2 
van het Bouwbesluit 2012 te worden onderzocht of de karakteristieke geluidwering van de 
woning of het geluidgevoelig gebouw bij de betreffende hogere waarde voldoet aan de 
wettelijke grenswaarde voor het binnenniveau.  
 
In deze situatie is het niet noodzakelijk om een hogere waarde vast te stellen. Een akoestisch 
onderzoek naar geluidwerende maatregelen is dan ook niet noodzakelijk. Wel dient het 
bouwplan te voldoen aan de minimale geluidweringseis van 20 dB voor buitengevels van de 
verblijfsruimten. 
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5.4 Beoordeling in het kader van een goede ruimtelijke ordening 
 
In figuur 5.5 zijn de geluidcontouren weergegeven voor de beoordeling van het akoestisch 
klimaat. Hierbij is de aftrek conform artikel 3.4 niet meegenomen. Voor de beoordeling is 
uitgegaan van een beoordelingshoogte van 4,5 meter. 
 
Figuur 5.5: Geluidsbelasting Welbergsedijk, zonder aftrek artikel 3.4 Rmg 2012 

 
 
Uit de situering van de geluidcontouren kan herleid worden dat voor het zuidelijk deel van de 
onderzoekslocatie sprake is van een kwalificatie redelijk ( 51-55 dB) en voor het resterend deel 
van de kwalificatie goed (≤ 50 dB). Op basis van deze kwalificatie kan gesteld worden dat er 
sprake is een goede ruimtelijke ordening. 
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6 SAMENVATTING EN CONCLUSIE 
 
 
6.1 Samenvatting 
 
In het kader van de RO procedure voor een ruimtelijke ontwikkeling dient een akoestisch 
onderzoek wegverkeerslawaai te worden uitgevoerd. De ruimtelijke ontwikkeling bestaat uit het 
wijzigen van een agrarische bedrijfslocatie naar een bouwlocatie voor woningen. De 
onderzoekslocatie is gelegen in de woonplaats Welberg en binnen de geluidzone van de 
Welbergsedijk, Welbergswegje en Oud Kromwielswegje. 
 
V.O.F. Gebr. Jacobs heeft aan AGEL adviseurs opdracht verstrekt om het akoestisch onderzoek 
wegverkeerslawaai uit te voeren. 
 
Doel van het onderzoek is het bepalen van de geluidsbelasting op de geluidsgevoelige functies 
binnen de ruimtelijke ontwikkeling als gevolg van het wegverkeer en deze te toetsen aan het 
wettelijk kader. Tevens kunnen de onderzoeksresultaten dienen voor de beoordeling of er 
sprake is van een goede ruimtelijke ordening. 
 
Een akoestisch onderzoek is op grond van de Wet geluidhinder noodzakelijk wanneer een 
woning of een geluidgevoelig gebouw gelegen is binnen een door deze wet aangewezen 
geluidzone. De ruimtelijke ontwikkeling bevindt zich binnen de geluidzone van de 
Welbergsedijk. De overige nabij gelegen wegen kunnen als akoestisch niet relevant aangemerkt 
worden vanwege de lage etmaalintensiteit en de afstand tot de onderzoekslocatie.  
 
In overleg met de gemeente Steenbergen is voor de verkeersgegevens gebruik gemaakt van de 
uitgangspunten uit het Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Centrum Welberg. Dit 
onderzoek is in maart 2018 uitgevoerd. 
 
De geluidsbelastingen zijn berekend met de Standaardrekenmethode 2 van bijlage III van het 
Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. De berekeningen zijn uitgevoerd met het programma 
Geomilieu V4.41. 
 
Uit de rekenresultaten blijkt dat de geluidcontour van de ten hoogste toelaatbare 
geluidsbelasting van 48 dB als gevolg van de Welbergsedijk gelegen is op een afstand van 10 
tot 11 meter uit de buitenrand van deze weg. Door de gemeente Steenbergen is als voorwaarde 
gesteld dat de minimale afstand van de woning tot de buitenrand van de weg minimaal 10 
meter moet zijn. Op basis hiervan kan gesteld worden dat de gewenste woningbouw binnen de 
ontwikkelingslocatie mogelijk is en er ook geen hogere waarde vastgesteld hoeft te worden. 
 
Omdat geen hogerewaardebesluit noodzakelijk is, hoeft op grond van het Bouwbesluit 2012 
geen onderzoek plaats te vinden naar de geluidwering van de gevel. Wel dient voldaan te 
worden aan de minimale geluidweringseis van de buitengevel van 20 dB. 
 
Het akoestisch klimaat binnen de onderzoekslocatie kan beoordeeld worden als redelijk tot 
goed. 
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6.2 Conclusie 
 
Op basis van de rekenresultaten kan gesteld worden dat het onderdeel wegverkeersgeluid geen 
beperkingen geeft aan de nieuwe ruimtelijke ontwikkeling. 
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figuur 1 situatie onderzoekslocatie
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figuur 2 bodemgebieden en gebouwen

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [versie van Welbergswegje - model rekenpunten] , Geomilieu V4.41
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figuur 3 beoordelingspunten

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [versie van Welbergswegje - model rekenpunten] , Geomilieu V4.41
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figuur 4 wegen

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [versie van Welbergswegje - model rekenpunten] , Geomilieu V4.41
82400 82600

399600

399400

Wegen

Bodemgebieden

Gebouwen

0 m 80 m

schaal = 1 : 2000



01

Akoestisch onderzoek w
egverkeerslaw

aai
Bestem

m
ingsplan W

elbergsw
egje te Steenbergen

AGEL adviseurs
20180506; Bijlage 1

figuur 5 grid geluidcontouren

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [versie van Welbergswegje - model geluidcontouren 7,5 meter] , Geomilieu V4.41
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Cees Machielsen | AGEL adviseurs

Van: Drunen, G. van (gemeente Steenbergen) <b.vandrunen@gemeente-steenbergen.nl>
Verzonden: maandag 5 maart 2018 08:22
Aan: Cees Machielsen | AGEL adviseurs
Onderwerp: RE: verkeersintensiteiten Steenbergen-Welberg

 
 
Met vriendelijke groet, 

Gemeente Steenbergen,
Senior beleidsmedewerker Beheer
Bert van Drunen 
 
tel.: 0167-54 3411
email:b.vandrunen@gemeente-steenbergen.nl,
website: www.gemeente-steenbergen.nl,
Postbus 6, 4650 AA  Steenbergen, 

Bezoekadres: Buiten de Veste 1, 4652 GA  Steenbergen.
(vrijdag afwezig) 
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AGEL adviseursAkoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
20180506;  Bijlage 3Bestemmingsplan Welbergswegje

Model: model rekenpunten
versie van Welbergswegje - Welbergswegje

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

01 Welbergsedijk 0,00
02 wegverharding 0,00
10 oppervlaktewater 0,00
11 bestaande terreinverharding 0,00
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AGEL adviseursAkoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
20180506;  Bijlage 3Bestemmingsplan Welbergswegje

Model: model rekenpunten
versie van Welbergswegje - Welbergswegje

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Gebruiksfunctie Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

01 bestaande bebouwing     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
02 bestaande bebouwing     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
03 bestaande bebouwing     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
04 bestaande bebouwing     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
05 bestaande bebouwing     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

06 bestaande bebouwing     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
07 bestaande bebouwing     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
08 bestaande bebouwing     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
09 bestaande bebouwing     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
10 bestaande bebouwing     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

11 bestaande bebouwing     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
12 bestaande bebouwing     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
13 bestaande bebouwing     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14 bestaande bebouwing     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
15 bestaande bebouwing     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

16 bestaande bebouwing     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
17 bestaande bebouwing     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
18 bestaande bebouwing     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
19 bestaande bebouwing     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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AGEL adviseursAkoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
20180506;  Bijlage 3Bestemmingsplan Welbergswegje

Model: model rekenpunten
versie van Welbergswegje - Welbergswegje

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

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

01 voorgevelrooilijn      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
02 voorgevelrooilijn      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
03 voorgevelrooilijn      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
04 voorgevelrooilijn      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
05 voorgevelrooilijn      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

06 voorgevelrooilijn      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
10 zuidgevel Welbergsedijk 51      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
11 oostgevel Welbergsedijk 51      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
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AGEL adviseursAkoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
20180506;  Bijlage 3Bestemmingsplan Welbergswegje

Model: model rekenpunten
versie van Welbergswegje - Welbergswegje

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hdef. ISO M. Hbron Wegdek Wegdek V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N)

01 Welbergsedijk Relatief      0,00   0,75 W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50    847,00   7,10   2,70   0,50
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AGEL adviseursAkoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
20180506;  Bijlage 3Bestemmingsplan Welbergswegje

Model: model rekenpunten
versie van Welbergswegje - Welbergswegje

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

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

01  95,00  98,00  98,00   3,00   1,00   1,00   2,00   1,00   1,00     57,13     22,41      4,15      1,80      0,23      0,04      1,20      0,23      0,04

16-1-2019 08:42:23Geomilieu V4.41



AGEL adviseursAkoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
20180506;  Bijlage 3Bestemmingsplan Welbergswegje

Model: model geluidcontouren 7,5 meter
versie van Welbergswegje - Welbergswegje

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

01 Welbergsedijk 0,00
02 wegverharding 0,00
10 oppervlaktewater 0,00
11 bestaande terreinverharding 0,00
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AGEL adviseursAkoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
20180506;  Bijlage 3Bestemmingsplan Welbergswegje

Model: model geluidcontouren 7,5 meter
versie van Welbergswegje - Welbergswegje

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Gebruiksfunctie Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

01 bestaande bebouwing     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
02 bestaande bebouwing     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
03 bestaande bebouwing     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
04 bestaande bebouwing     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
05 bestaande bebouwing     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

06 bestaande bebouwing     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
07 bestaande bebouwing     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
08 bestaande bebouwing     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
09 bestaande bebouwing     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
10 bestaande bebouwing     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

11 bestaande bebouwing     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
12 bestaande bebouwing     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
13 bestaande bebouwing     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14 bestaande bebouwing     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
15 bestaande bebouwing     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

16 bestaande bebouwing     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
17 bestaande bebouwing     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
18 bestaande bebouwing     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
19 bestaande bebouwing     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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AGEL adviseursAkoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
20180506;  Bijlage 3Bestemmingsplan Welbergswegje

Model: model geluidcontouren 7,5 meter
versie van Welbergswegje - Welbergswegje

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Grids, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld DeltaX DeltaY

01 geluidcontour 7,5 m     7,50      0,00    5    5
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AGEL adviseursAkoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
20180506;  Bijlage 3Bestemmingsplan Welbergswegje

Model: model geluidcontouren 7,5 meter
versie van Welbergswegje - Welbergswegje

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hdef. ISO M. Hbron Wegdek Wegdek V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N)

01 Welbergsedijk Relatief      0,00   0,75 W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50    847,00   7,10   2,70   0,50
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AGEL adviseursAkoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
20180506;  Bijlage 3Bestemmingsplan Welbergswegje

Model: model geluidcontouren 7,5 meter
versie van Welbergswegje - Welbergswegje

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

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

01  95,00  98,00  98,00   3,00   1,00   1,00   2,00   1,00   1,00     57,13     22,41      4,15      1,80      0,23      0,04      1,20      0,23      0,04
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AGEL adviseursAkoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
20180506;  Bijlage 3Bestemmingsplan Welbergswegje

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: model rekenpunten

Model eigenschap

Omschrijving model rekenpunten
Verantwoordelijke cmachielsen
Rekenmethode #2|Wegverkeerslawaai|RMW-2012|
    
Aangemaakt door cmachielsen op 7-1-2019
Laatst ingezien door cmachielsen op 16-1-2019
Model aangemaakt met Geomilieu V4.41
    
Dagperiode 07:00 - 19:00
Avondperiode 19:00 - 23:00
Nachtperiode 23:00 - 07:00
Samengestelde periode Lden
Waarde Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte 0
Rekenhoogte contouren 4
Detailniveau toetspunt resultaten Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten
Zoekafstand [m] --
Max. reflectie afstand tot bron [m] --
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m] --
Standaard bodemfactor 1,00
Zichthoek [grd] 2
Maximale reflectiediepte 1
Reflectie in woonwijkschermen Ja
Geometrische uitbreiding Volledige 3D analyse
Luchtdemping Conform standaard
Luchtdemping [dB/km] 0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie Conform standaard
Waarde voor C0 3,50
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Commentaar
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AGEL adviseursAkoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
20180506;  Bijlage 4Bestemmingsplan Welbergswegje

Rapport: Resultatentabel
Model: model rekenpunten

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Welbergsedijk
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A voorgevelrooilijn 1,50 48 43 36 48
01_B voorgevelrooilijn 4,50 48 44 36 48
01_C voorgevelrooilijn 7,50 48 43 36 48
02_A voorgevelrooilijn 1,50 48 44 36 48
02_B voorgevelrooilijn 4,50 49 44 37 48

02_C voorgevelrooilijn 7,50 48 44 36 48
03_A voorgevelrooilijn 1,50 49 44 37 48
03_B voorgevelrooilijn 4,50 49 44 37 49
03_C voorgevelrooilijn 7,50 49 44 37 48
04_A voorgevelrooilijn 1,50 48 44 37 48

04_B voorgevelrooilijn 4,50 49 44 37 48
04_C voorgevelrooilijn 7,50 49 44 37 48
05_A voorgevelrooilijn 1,50 48 44 37 48
05_B voorgevelrooilijn 4,50 49 44 37 48
05_C voorgevelrooilijn 7,50 48 44 37 48

06_A voorgevelrooilijn 1,50 48 44 36 48
06_B voorgevelrooilijn 4,50 49 44 37 48
06_C voorgevelrooilijn 7,50 48 44 36 48
10_A zuidgevel Welbergsedijk 51 1,50 37 32 25 36
10_B zuidgevel Welbergsedijk 51 4,50 39 34 27 38

11_A oostgevel Welbergsedijk 51 1,50 35 31 24 35
11_B oostgevel Welbergsedijk 51 4,50 37 33 26 37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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AGEL adviseursAkoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
20180506;  Bijlage 5Bestemmingsplan Welbergswegje

Rapport: Resultatentabel
Model: model rekenpunten

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Welbergsedijk
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A voorgevelrooilijn 1,50 53 48 41 53
01_B voorgevelrooilijn 4,50 53 49 41 53
01_C voorgevelrooilijn 7,50 53 48 41 53
02_A voorgevelrooilijn 1,50 53 49 41 53
02_B voorgevelrooilijn 4,50 54 49 42 53

02_C voorgevelrooilijn 7,50 53 49 41 53
03_A voorgevelrooilijn 1,50 54 49 42 53
03_B voorgevelrooilijn 4,50 54 49 42 54
03_C voorgevelrooilijn 7,50 54 49 42 53
04_A voorgevelrooilijn 1,50 53 49 42 53

04_B voorgevelrooilijn 4,50 54 49 42 53
04_C voorgevelrooilijn 7,50 54 49 42 53
05_A voorgevelrooilijn 1,50 53 49 42 53
05_B voorgevelrooilijn 4,50 54 49 42 53
05_C voorgevelrooilijn 7,50 53 49 42 53

06_A voorgevelrooilijn 1,50 53 49 41 53
06_B voorgevelrooilijn 4,50 54 49 42 53
06_C voorgevelrooilijn 7,50 53 49 41 53
10_A zuidgevel Welbergsedijk 51 1,50 42 37 30 41
10_B zuidgevel Welbergsedijk 51 4,50 44 39 32 43

11_A oostgevel Welbergsedijk 51 1,50 40 36 29 40
11_B oostgevel Welbergsedijk 51 4,50 42 38 31 42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

16-1-2019 08:50:41Geomilieu V4.41
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Hoofdstuk 1. Inleiding 

1.1 Aanleiding  

Aanleiding voor deze quickscan is de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling op het terrein van 
V.O.F. Gebroeders Jacobs aan het Welbergswegje en de Welbergsedijk te Welberg, 
gemeente Steenbergen. Bij deze ontwikkeling worden zeven nieuwe woningen gerealiseerd 
en worden tegelijk agrarische loodsen gesloopt, waarvoor in de plaats op een andere locatie, 
even verderop, vervangende loodsen zullen worden gebouwd. Deze rapportage behandelt de 
eventuele gevolgen van deze ontwikkelingen voor beschermde planten- en diersoorten en/of 
beschermde gebieden. 

1.2 Doel onderzoek 

In het kader van ruimtelijke ontwikkelingen en ruimtelijke plannen is inzicht gewenst in de 
aanwezigheid van beschermde soorten en elementen. Er dient een inschatting gemaakt te 
worden van welke soorten in een gebied kunnen voorkomen, in combinatie met een toetsing 
aan de Wet natuurbescherming. Het doel van dit onderzoek is om vast te stellen of in te 
schatten of er binnen het plangebied planten- en/of diersoorten aanwezig zijn, die volgens de 
huidige wetgeving een beschermde status hebben. Ook dient er vastgesteld te worden of het 
plangebied in potentie geschikt is voor bepaalde soorten. Indien een planlocatie zich nabij een 
beschermd gebied bevindt, zoals nabij het Nationaal Natuurnetwerk (NNN) of een Natura 
2000-gebied, dient tevens te worden vastgesteld of de voorgenomen activiteiten een negatief 
effect kunnen hebben op het beschermde gebied. Ook dient te worden bepaald of de geplande 
ingreep een mogelijke afbreuk doet op de werking van het NNN of de waarde van het gebied. 

1.3 Opbouw rapport 

• In hoofdstuk 1 wordt kort ingegaan op de aanleiding van deze quickscan en het doel 
ervan. 

• Hoofdstuk 2 omschrijft het wettelijke kader, met een korte toelichting op de 
natuurwetgeving, waarin soortbescherming, gebiedsbescherming en bescherming van 
houtopstanden aan bod komen. 

• In hoofdstuk 3 wordt de onderzoekslocatie beschreven. Hierbij wordt de huidige en de 
geplande situatie besproken en de ligging ten opzichte van beschermde gebieden; 

• Hoofdstuk 4 geeft een toelichting op de gebruikte onderzoeksmethode die is uitgesplitst 
in een literatuurstudie en een veldbezoek. 

• In hoofdstuk 5 worden de resultaten uit de inventarisatie weergegeven. 

• Hoofdstuk 6 behandelt de effecten van de ingreep en de soorten die er (mogelijk) 
voorkomen. 

• In hoofdstuk 7 wordt op basis van de effectenbeoordeling uit hoofdstuk 6 een advies 
opgesteld.  
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Hoofdstuk 2. Wettelijk kader 
In dit hoofdstuk wordt kort het wettelijke kader en de toepassing op ruimtelijke ingrepen 
beschreven. 
 
Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming ingegaan. Deze wet vervangt drie wetten: de 
Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en Faunawet. Middels deze wet worden 
de Europese natuurbeschermingsrichtlijnen (de Vogel- en Habitatrichtlijn) zo helder mogelijk 
geïmplementeerd.  
De Wet natuurbescherming benoemt niet welke concrete activiteiten wel of niet zijn 
toegestaan. Het uitgangspunt van de wet is dat geen schade mag worden toegebracht aan 
beschermde dieren of planten, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan. 

2.1 Gebiedsbescherming 

De Europese Vogel- en Habitatrichtlijn is geïmplementeerd in de Wet natuurbescherming, deze 
wet regelt o.a. de bescherming van Natura 2000-gebieden. In de onderstaande paragraaf 
wordt dit nader toegelicht. Daarnaast wordt in de daaropvolgende paragraaf het Nationaal 
Natuurnetwerk (NNN, voorheen EHS) beschreven, deze maakt geen deel uit van de Wet 
natuurbescherming. De bescherming van het NNN verloopt via het ruimtelijke omgevingsrecht 
(Barro). 

2.1.1 Natura 2000 

Natura 2000 is de benaming voor een Europees netwerk van natuurgebieden waarin 
belangrijke planten- en diersoorten voorkomen, gezien vanuit Europees perspectief. Natura 
2000 komt voort uit de Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen. 

2.1.2 NNN 

Het Nationaal Natuurnetwerk (NNN) is de opvolger van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). 
Het is een netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. De provincie is 
verantwoordelijk voor de begrenzing en ontwikkeling van dit natuurnetwerk. In Noord-Brabant 
wordt het netwerk dan ook Natuurnetwerk Brabant (NNB) genoemd. 
Het netwerk helpt te voorkomen dat planten en dieren in geïsoleerde natuurgebieden 
uitsterven en dat natuurgebieden hun waarde verliezen. Grote delen van het NNN vallen 
samen met Natura 2000-gebieden. Het NNN is in provinciale structuurvisies uitgewerkt. 
Ruimtelijke plannen van gemeenten moeten hieraan worden getoetst.   
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2.1.3 Uitvoering Gebiedsbescherming 

Natura 2000 
 

Artikel 1.11 uit de Wet natuurbescherming beschrijft het volgende: 
 
1. Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor Natura 2000-gebieden, bijzondere 

nationale natuurgebieden en voor in het wild levende dieren en planten en hun directe 
leefomgeving. 

 
2. De zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt in elk geval in dat een ieder die weet of 

redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen 
kunnen worden veroorzaakt voor een Natura 2000-gebied, een bijzonder nationaal 
natuurgebied of voor in het wild levende dieren en planten: 
a) dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel, 
b) indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de 

noodzakelijke maatregelen treft om die gevolgen te voorkomen, of 
c) voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk 

beperkt of ongedaan maakt. 
 
Voor een Natura 2000-gebied geldt dat ontwikkelingen niet zijn toegestaan als deze de 
wezenlijke kenmerken of waarden van een gebied aantasten. Plannen die van invloed kunnen 
zijn op een aangewezen gebied moeten vooraf worden getoetst. Het toetsingskader bestaat 
uit drie stappen. 

- Bij het nemen van beslissingen over plannen moet rekening worden gehouden met de 
instandhoudingsdoelen uit de Wet. 

- Als er te beschermen waarden in het geding kunnen komen, moet er een passende 
beoordeling worden gemaakt. 

- Als substantiële schade aan beschermde habitats te verwachten is, kan slechts bij 
dwingende reden van openbaar belang én aantoonbare afwezigheid van een alternatief 
plan tot uitvoering worden overgegaan. In dat geval is compensatie verplicht.   

 
Nationaal Natuurnetwerk 
In of in de nabijheid van een NNN-gebied geldt het ‘Nee, tenzij’-principe. In principe zijn er 
geen ontwikkelingen toegestaan als die per saldo leiden tot een significante aantasting van de 
wezenlijk kenmerken en waarden, of leiden tot een significante vermindering van de 
oppervlakte van of samenhang tussen die gebieden. Toestemming kan wel worden verkregen 
indien er sprake is van groot openbaar belang, wanneer er geen reële alternatieven zijn en de 
negatieve effecten op de wezenlijke kenmerken en waarden, de oppervlakte en de samenhang 
worden beperkt en de overblijven effecten gelijkwaardig worden gecompenseerd.  
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2.2 Soortbescherming 

De Wet natuurbescherming kent drie beschermingsregimes voor soorten. Er is een apart 
beschermingsregime voor soorten van de Vogelrichtlijn, een apart beschermingsregime voor 
soorten van de Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het Verdrag van Bonn en een apart 
beschermingsregime voor andere soorten, die vanuit nationaal oogpunt bescherming 
genieten. Elk van deze beschermingsregimes kent zijn eigen verbodsbepalingen en eigen 
vereisten of ontheffing van de verboden. Alle vogelsoorten, in totaal ruim 700 soorten, zijn 
beschermd. Daarnaast worden ongeveer 230 overige Europese en nationale soorten 
beschermd. 
 
Om af te mogen wijken van de verbodsbepalingen via een ontheffing of vrijstelling moet aan 
drie criteria worden voldaan:  

• Er mag alleen worden afgeweken van de bepalingen als er geen alternatieve 
bevredigende oplossing voor handen is; 

• Er moet sprake zijn van een in de wet genoemd belang. De wet geeft voor de 
verschillende beschermingsregimes aan wat de belangen zijn zoals volksgezondheid 
of openbare veiligheid; 

• Tenslotte mag geen afbreuk worden gedaan aan de gunstige staat van instandhouding 
van een soort. 

Als aan alle drie van de vereisten wordt voldaan, kan een ontheffing worden verleend. Voor 
een aantal handelingen is vrijstelling mogelijk, bijvoorbeeld in de vorm van een gedragscode 
of provinciale vrijstelling.  
 
De verbodsbepalingen voor vogels en habitatrichtlijnsoorten sluiten vrijwel één op één aan bij 
de bepalingen uit de Vogel- en Habitatrichtlijn. De verbodsbepalingen mogen niet overtreden 
worden, tenzij men een ontheffing kan krijgen (het ‘nee tenzij’-principe). 
De verbodsbepaling voor beschermde soorten gelden voor het individu, maar of ontheffing 
verleend kan worden wordt afgewogen tegen het effect van de ingreep op het populatieniveau 
van de soort. 
 
Een belangrijk onderdeel van de Wet natuurbescherming is de zorgplicht. De zorgplicht houdt 
in dat eenieder voldoende zorg in acht moet nemen voor de in het wild levende dieren en 
planten, alsmede voor hun directe leefomgeving. Overtreding van de zorgplicht is niet strafbaar 
gesteld, echter kan deze wel door toepassing van bestuursdwang gehandhaafd worden.  
De formulering van de zorgplicht brengt met zich mee dat als iemand bepaalde handelingen 
wil verrichten die gevolgen voor natuurwaarden kunnen hebben er vooraf inzichtelijk moet zijn 
welke natuurwaarden er aanwezig zijn en wat de gevolgen van de maatregelen op deze 
waarden zijn.  
 
De provincie is het bevoegd gezag voor vrijstelling en ontheffingverlening. In het geval van een 
omgevingsvergunningplichtige activiteit is voor de gemeente een procedurele rol weggelegd. 
In de figuur op de volgende pagina is een stappenplan opgenomen waarin inzichtelijk wordt 
gemaakt wanneer een ontheffingsaanvraag noodzakelijk is.  
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Figuur 1 Stappenplan soortbescherming (bron: Ministerie van Economische Zaken) 

 
  



 

Quickscan flora en fauna Welbergswegje-Welbergsedijk Welberg, Steenbergen 
Bureau van Nierop 2018 

9 

2.3 Houtopstanden, hout en houtproducten 

Hoofdstuk 4 van de Wet natuurbescherming “Houtopstanden, hout en houtproducten” regelt 
de bescherming van houtopstanden. Deze wet heeft betrekking op alle buiten de bij besluit van 
de gemeenteraad vastgestelde grenzen van de bebouwde kom.  
De wet beschrijft dat het verboden is om een houtopstand van tien are of meer, of een 
rijbeplanting van 20 bomen of meer, te kappen zonder voorafgaande melding daarvan bij 
gedeputeerde staten. Indien een houtopstand geheel of gedeeltelijk wordt gekapt, is de 
rechthebbende (eigenaar) binnen drie jaar verantwoordelijk voor een op bosbouwkundig 
verantwoorde wijze herbeplanting van dezelfde grond of minimaal dezelfde oppervlakte. 
Provinciale Staten kunnen bij verordening regels opstellen over de wijze van herplanting.  
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Hoofdstuk 3. Onderzoekslocatie 

3.1 Beschrijving onderzoekslocatie 

De onderzoekslocatie bevindt zich in Welberg, gemeente Steenbergen, deel van de provincie 
Noord-Brabant. In feite gaat het om twee locaties, aan de Welbergsedijk en aan het 
Welbergswegje, die op een afstand van zo’n 260 meter van elkaar liggen. 
De locatie aan de Welbergsedijk betreft een weide waar pony’s grazen en een siertuin met 
gazon en daarachter een boerenerf met agrarische loodsen. De weide bestaat, net als het 
gazon, uit een eentonige grasmat en in de siertuin groeien veelal uitheemse boomsoorten en 
sierheesters met enkele grote inlandse eiken. Tussen de struiken bevindt zich geen 
ondergroei. De vier agrarische loodsen zijn door de jaren gefaseerd aan elkaar gebouwd. De 
loodsen bestaan grotendeels uit golfplaten die gedeeltelijk nog van asbest zijn gemaakt en 
hebben geen van allen een spouwmuur of verdieping. Alle vier de loodsen worden intensief 
gebruikt als opslag- en sorteerplaats. In drie van de loodsen bevindt zich een koelinstallatie 
die veel geluid produceert. Ook zijn er mobiele heteluchtkanonnen die bij vorst worden 
gebruikt. De eerste en derde loods bezitten een dakisolatie van purschuim en een wandisolatie 
van houten planken. De tweede schuur bezit een uitgebreidere dakisolatie, terwijl de vierde 
schuur niet geïsoleerd is. Aan de westzijde van de bebouwing bevindt zich een lange rij 
naaldbomen, die aan de noordkant overgaat in een singel met onder meer zomereik, zwarte 
els en Spaanse aak. Tussen de weide en de loodsen staat een hoge haag van levensboom 
(Thuja sp.). 
De andere locatie, aan het Welbergswegje, bestaat uit intensief gebruikte landbouwgrond van 
1,3 hectare groot. Door dit stuk landbouwgrond loopt tevens een smalle sloot met een steile 
oever en erlangs een door de eigenaars zelf gegraven geul. 
 

 
Figuur 2 Ligging onderzoekslocatie  
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3.2 Beschrijving geplande maatregelen 

Aan de Welbergsdijk zullen op de plaats waar nu de weide en de siertuin liggen, aan de kant 
van de weg, zeven vrijstaande woningen worden gebouwd. Hiervoor zullen de 
levensboomhaag en de bomen en struiken in de siertuin verwijderd worden. De agrarische 
loodsen die erachter liggen, zullen worden gesloopt, waarna de grond eronder, samen met het 
achterste deel van de weide, als landbouwgrond in gebruik zal worden genomen. 
Aan het Welbergswegje zal in fases een nieuwe loods worden geplaatst die op den duur de 
oude loodsen zal vervangen. Hiervoor wordt de bodem opgehoogd, zodat de loods op gelijke 
hoogte komt met de reeds aanwezige loods ernaast. Hiervoor zal de aanwezige sloot worden 
omgelegd en de geul gedempt. 

3.3 Ligging ten opzichte van beschermde gebieden 

De onderzoekslocatie heeft geen status in het kader van de Wet natuurbescherming (Natura 
2000, Vogel- of Habitatrichtlijn). Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied bevindt zich op een 
afstand van acht kilometer van de onderzoekslocatie. Gezien deze afstand en de aard van de 
geplande maatregelen, hebben zij geen effect op Natura 2000-gebieden. 
Ook maakt de onderzoekslocatie geen deel uit van het Natuur Netwerk Brabant. Wel zijn in de 
omgeving, tot op ca. 200 meter afstand van het plangebied, ecologische verbindingszones en 
natuurterreinen aanwezig die hier deel van uitmaken. Langs de oostkant van het dorp, op ruim 
350 meter afstand van het plangebied, loopt bijvoorbeeld de Polderwatering die de status 
ecologische verbindingszone heeft. Gezien de aard van de werkzaamheden zullen de 
voorgenomen ontwikkelingen niet leiden tot aantasting van de wezenlijke kenmerken en 
waarden van het NNB, of leiden tot een vermindering van de oppervlakte van of de samenhang 
tussen die gebieden. 
 

 
Figuur 3 Ligging plangebied ten opzichte van het NNB 
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3.4 Stikstofdepositieberekening 

Hoewel het plangebied op grote afstand van Natura 2000-gebieden is gelegen, is er toch een 
berekening uitgevoerd om het effect van de ruimtelijke ontwikkelingen wat betreft 
stikstofuitstoot te bepalen. Dit is gedaan door middel van de Aerius-calculator van het RIVM. 
Aangezien er voor de af te breken loodsen vergelijkbare loodsen teruggeplaatst zullen worden, 
wordt hier geen toename in stikstofuitstoot verwacht. Wel zijn de zeven nieuw te bouwen 
woningen in de berekening meegenomen. Omdat nog niet bepaald is over welke 
energievoorziening de woningen zullen beschikken, zijn de standaard emissiewaarden voor 
nieuwgebouwde, vrijstaande woningen aangehouden, die neerkomen op een uitstoot van 3,03 
kg. NOx/jr per woning. De totale extra uitstoot van de woningen in vergelijking met de huidige 
situatie komt dan neer op: 
 
Uitstoot van 7 vrijstaande woningen = 7 * 3,03 = 21,21 kg. NOx/jr 
 
Een andere bron van toegenomen stokstofuitstoot zijn de verkeersbewegingen van en naar de 
woningen. In de berekening is uitgegaan van vier verkeersbewegingen van licht verkeer per 
woning per dag, wat een overschatting is van de toekomstige situatie, omdat er ook dagen 
zullen zijn dat de auto minder of niet wordt gebruikt. Het totaal aantal verkeersbewegingen 
komt dan neer op: 
 
Aantal verkeersbewegingen = 7 * 4 = 28 verkeersbewegingen van licht verkeer. 
 
De totale extra uitstoot van de nieuwe ontwikkelingen bedraagt maximaal 21,86 kg/jr. De 
Aerius-berekening laat zien dat deze uitstoot op deze afstand de drempelwaarden voor de 
Zeeuwse en Noord-Brabantse Natura 2000-gebieden niet overschrijdt (zie bijlage 4). 

3.5 Houtopstanden, hout en houtproducten 

De siertuin en de levensboomhaag liggen binnen de bebouwde kom, waardoor de 
gemeentelijke regelgeving van toepassing is. De begroeiing komt niet voor op de bomenlijst, 
maakt geen deel uit van de ‘Beschermde groenelementen’ en wordt niet genoemd op de lijst 
van Monumentale Bomen van Nederland of de gemeentelijke lijst ‘Waardevolle en 
monumentale bomen’, wat maakt dat er geen vergunning benodigd is voor de kap.  
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Hoofdstuk 4. Onderzoeksmethode 

4.1 Literatuurstudie en deskresearch 

Tijdens de literatuurstudie is gebruik gemaakt van gegevens uit verschillende bronnen. De 
belangrijkste zijn verspreidingsatlassen en gegevens uit de Nationale Databank Flora en 
Fauna (NDFF). In bijlage 2 is een lijst opgenomen van beschermde soorten die in de laatste 
vijf jaar binnen een straal van één kilometer van de onderzoekslocatie zijn waargenomen. 

4.2 Veldbezoek 

Op 21 november 2018 om 9 uur, bij ca. 5°C en licht bewolkt weer, is door Bureau van Nierop 
een eenmalig veldbezoek aan de onderzoekslocatie gebracht. Tijdens het veldbezoek is 
zoveel mogelijk concrete informatie verzameld met betrekking tot de aanwezigheid van 
beschermde soorten (zicht- en geluidswaarnemingen, sporenonderzoek, nesten, holen, 
uitwerpselen, haren, etc.). 
Daarnaast is er gekeken of er binnen de onderzoekslocatie of in de directe omgeving potentiële 
verblijfplaatsen aanwezig zijn van beschermde soorten. Hierbij is in het bijzonder aandacht 
besteed aan de te slopen en te verbouwen delen. 

Hoofdstuk 5. Resultaten onderzoek 

5.1 Flora 

De onderzoekslocatie aan de Welbergsdijk bestaat deels uit een weide en siertuin met gazon. 
De weide bestaat, net als het gazon, uit Engels raaigras met een minimale ingroei van wilde 
planten. Ook de siertuin bestaat veelal uit uitheemse bomen en struiken zonder ondergroei, 
met soorten als fijnspar en laurier. Enkele grote eikenbomen zijn ecologisch gezien het meest 
waardevol. 
Aan het Welbergswegje bestaat het plangebied uit ingezaaid gras en braakliggend akkerland. 
De sloot die beide percelen scheidt, is zeer smal met steile oevers. Op de oevers groeien 
slechts algemene plantensoorten, waaronder fluitenkruid en verschillende grassoorten, en in 
het water groeit kroos, wat op een hoge voedselrijkdom duidt. De zelf gegraven geul toont een 
vergelijkbaar beeld. 
 
Uit het literatuuronderzoek komt naar voren dat er binnen een straal van één kilometer om het 
plangebied eerder geen beschermde plantensoorten zijn aangetroffen. Het is niet aannemelijk 
dat er binnen de onderzoekslocatie beschermde plantensoorten aanwezig zijn, voornamelijk 
gezien het ontbreken van geschikte groeiplaatsen en de ligging, respectievelijk binnen de 
bebouwde kom en in intensief gebruikt boerenland. 

5.2 Vogels 

Alle van nature in het wild levende vogels als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn zijn 
beschermd. Het is verboden om ze opzettelijk te doden of te vangen of om opzettelijk hun 
nesten, eieren of rustplaatsen te beschadigen of te vernietigen. Voor een aantal soorten zijn 
de nesten en hun functionele omgeving zelfs jaarrond beschermd (zie bijlage 1). 
Tijdens de literatuurstudie kwam een aantal soorten met jaarrond beschermde nesten naar 
voren dat in de directe omgeving voorkomt (zie bijlage 2). 
Binnen de onderzoekslocatie zijn na inspectie van bomen en andere groenelementen geen 
jaarrond beschermde nesten aangetroffen. Voor gierzwaluwen zijn de loodsen te laag en zijn 
er geen geschikte invliegopeningen aanwezig. Ook voor huismussen is het gebouw niet 
geschikt, omdat het gebouw van buiten voor vogels ontoegankelijk is en er geen dakbeschot 
aanwezig is. 
Tijdens het kappen van de bomen moet rekening worden gehouden met de eventuele 
aanwezigheid van broedgevallen van vogels (zie ook hoofdstuk 6 en 7). 
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5.3 Terrestrische zoogdieren 

Er zijn geen waarnemingen bekend van beschermde of kwetsbare terrestrische zoogdieren in 
het plangebied. Ook zijn er geen sporen van zoogdieren aangetroffen. Uit de directe omgeving 
zijn waarnemingen bekend van een aantal algemene zoogdieren (zie bijlage 2). Binnen de 
onderzoekslocatie zijn geen verblijfplaatsen waargenomen. 
Voor de algemene zoogdieren is het aannemelijk dat zij gebruikmaken van de 
onderzoekslocatie, m.n. de siertuin en het gazon. Hierbij moet worden gedacht aan soorten 
als konijn, egel, muizen en spitsmuizen. Ook met de aanwezigheid van deze soorten moet 
rekening worden gehouden (zie hoofdstuk 6 en 7). 

5.4 Vleermuizen 

Alle in Nederland voorkomende vleermuizen zijn opgenomen in bijlage IV van de habitatrichtlijn 
en strikt beschermd middels de Wet natuurbescherming. 
Er zijn geen waarnemingen bekend van het gebruik van de onderzoekslocatie door 
vleermuizen. Wel zijn er van vier soorten uit de directe omgeving waarnemingen bekend. Het 
betreft de gewone dwergvleermuis, grijze grootoorvleermuis, laatvlieger en rosse vleermuis 
(bijlage 2). 
Tijdens het veldbezoek zijn de gebouwen van binnen en van buiten geïnspecteerd, waarbij is 
gezocht naar sporen van vleermuizen. Er werden geen vleermuizen of sporen van hun 
aanwezigheid aangetroffen. Waarschijnlijk houdt dit verband met het intensieve gebruik van 
de loodsen en het geluidsniveau van de koelinstallaties, waar vleermuizen geen prijs op 
stellen. Daarbij zijn de loodsen aan de buitenzijde afgesloten en zijn er geen kieren of andere 
holtes die houvast bieden voor vleermuizen aangetroffen, waar vleermuizen zich in kunnen 
verstoppen. Ook de grote schommelingen in temperatuur zijn voor vleermuizen niet 
bevorderlijk. Dit zou de afwezigheid van sporen van vleermuizen kunnen verklaren. Op dit vlak 
zijn de woonhuizen in de directe omgeving met hun gelaagde daken voor vleermuizen veel 
aantrekkelijker. 
Concluderend kan op basis van bouwstijl, huidig gebruik en de aanwezigheid van meer 
geschikte verblijfplaatsen in de directe omgeving worden uitgesloten dat er in de te slopen 
gebouwen verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig zijn (zie ook hoofdstuk 6 en 7). 

5.5 Amfibieën en reptielen 

Tijdens het veldbezoek zijn in het plangebied geen amfibieën aangetroffen. In de directe 
omgeving zijn waarnemingen bekend van verschillende soorten amfibieën (bijlage 2). De 
alpenwatersalamander is hiervan de enige beschermde soort. Voor de overige soorten geldt 
een vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkelingen, al moet wel de zorgplicht in acht worden genomen 
(zie hoofdstuk 7). 
De sloot die door de agrarische percelen loopt, kan een functie vervullen als 
voortplantingswater voor de weinig kritische alpenwatersalamander. Als landhabitat gebruikt 
deze soort echter loofbos en struweel en worden akkers en intensief benut grasland gemeden. 
Aangezien de actieradius van een alpenwatersalamander ca. 400 meter bedraagt en er in een 
straal van 400 meter om de te dempen sloot geen geschikt landhabitat aanwezig is, is de 
aanwezigheid van de alpenwatersalamander in het plangebied uitgesloten. 
Voor de eventueel aanwezige overige soorten dienen werkzaamheden in de watergang 
zoveel mogelijk uitgevoerd te worden buiten de kwetsbare periode, die van november tot half 
februari duurt. 

5.6 Vlinders en libellen 

Binnen een straal van één kilometer van het plangebied zijn eerder geen beschermde dag- en 
nachtvlinders of libellen aangetroffen. Ook tijdens het veldbezoek werden geen vlinders of 
libellen gevonden. 
De onderzoekslocatie is niet van bijzondere betekenis voor deze soortgroepen vanwege het 
ontbreken van geschikt habitat en de geïsoleerde ligging in het boerenland. De sloot is 
vanwege zijn geringe breedte en diepte en het ontbreken van waterplanten hoogstens geschikt 
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voor enkele algemene libellensoorten. Wel dient hiervoor de zorgplicht in acht te worden 
genomen (zie hoofdstuk 7). 

5.7 Overige beschermde soorten 

Van de vissen is de grote modderkruiper in de omgeving van het plangebied aangetroffen (zie 
bijlage 2). Deze soort prefereert wateren met een uitbundige waterplantengroei. In de sloot die 
omgelegd wordt, zijn geen waterplanten aangetroffen, waardoor de aanwezigheid van de grote 
modderkruiper kan worden uitgesloten. 
Er zijn uit de directe omgeving van het plangebied geen waarnemingen bekend van andere 
beschermde soorten.  
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Hoofdstuk 6. Effectenbeoordeling 
De onderzoekslocatie bestaat uit een paardenweide, een siertuin met veelal uitheemse 
struiken en bomen en een gazon, een haag van levensboom, bebouwing van agrarische 
loodsen en een akkerland dat door een sloot wordt doorkruist. De voorgenomen maatregelen 
bestaan uit de bouw van zeven vrijstaande woningen, de sloop van de agrarische loodsen en 
kap van de bomen en struiken in de siertuin en de levensboomhaag, de omlegging van een 
watergang en de gefaseerde bouw van een nieuwe opslagloods op de voormalige akker. 
Op basis van het literatuuronderzoek, het veldbezoek, de terreinkenmerken en het huidige 
intensieve gebruik, kan worden uitgesloten dat er in het plangebied en in de directe omgeving 
beschermde soorten aanwezig zijn. 

Hoofdstuk 7. Conclusie en aanbeveling 
Ondanks dat er geen beschermde soorten in het plangebied voorkomen, moet er bij de sloop- 
en verbouwingswerkzaamheden en bij het kappen van de bomen en struiken rekening worden 
gehouden met de volgende zaken: 

• Vanwege de mogelijke aanwezigheid van broedvogels, wordt er gewerkt buiten de voor
broedvogels kwetsbare periode (broedseizoen). Dit is geen wettelijke periode maar
globaal kan hiervoor 15 maart tot en met 15 juli worden aangehouden.

• Vanwege de mogelijke aanwezigheid van amfibieën, wordt het dempen van de sloot
buiten de kwetsbare periode van amfibieën in hun voortplantingswater uitgevoerd. Dit
is de periode van november tot en met half februari.

• Tijdens de werkzaamheden wordt er rekening gehouden met artikel 1.11 van de Wet
natuurbescherming, de zorgplicht. Dit artikel beschrijft dat er tijdens werkzaamheden
voldoende zorg in acht moet worden genomen voor alle in het wild voorkomende
planten en dieren. Het actief doden van dieren is altijd verboden.

Indien volgens bovenstaande voorwaarden wordt gehandeld, wordt er aantoonbaar zorgvuldig 
gewerkt. 

,
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Bijlage 1 Jaarrond beschermde vogels 
 
Door het ministerie van LNV (nu: Economische Zaken) is een lijst opgesteld waarin een aantal 
in Nederland kwetsbare vogelsoorten is opgenomen waarvan de nesten het hele jaar zijn 
beschermd. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in vijf categorieën. De nesten in categorie 1 
t/m 4 zijn het hele jaar door beschermd. Voor categorie 5 geldt dat de nesten alleen tijdens de 
broedperiode zijn beschermd. Hierbij geldt echter dat bij zwaarwegende ecologische 
omstandigheden ook nesten van categorie 5 soorten jaarrond beschermd kunnen zijn. 
Hieronder zijn de soorten uit categorie 1 t/m 4 weergegeven.  
 
- Boomvalk (Falco subbuteo) 
 
- Buizerd (Buteo buteo) 
 
- Gierzwaluw (Apus apus) 
 
- Grote gele kwikstaart (Motacilla cincerea) 
 
- Havik (Accipiter gentilis) 
 
- Huismus (Passer domesticus) 
 
- Kerkuil (Tyto alba) 
 
- Oehoe (Bubo bubo) 
 
- Ooievaar (Ciconia ciconia) 
 
- Ransuil (Asio otus) 
 
- Roek (Corvus frugilegus) 
 
- Slechtvalk (Falco peregrinus) 
 
- Sperwer (Accipiter nisus) 
 
- Steenuil (Athene noctua) 
 
- Wespendief (Pernis apivorus)  
 
- Zwarte wouw (Milvus migrans).  
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Bijlage 2 Gegevens NDFF  
© NDFF - quickscanhulp.nl 20-11-2018 
 
 

 

  

Soort Soortgroep Bescherming Afstand

Alpenwatersalamander Amfibieën WNB-andere soorten 0-1 km

Bastaardkikker Amfibieën WNB-andere soorten 0-1 km

Bruine kikker Amfibieën WNB-andere soorten 0-1 km

Gewone pad Amfibieën WNB-andere soorten 0-1 km

Kleine watersalamander Amfibieën WNB-andere soorten 0-1 km

Grote modderkruiper Vissen WNB-andere soorten 0-1 km

Bunzing Zoogdieren WNB-andere soorten 0-1 km

Egel Zoogdieren WNB-andere soorten 0-1 km

Haas Zoogdieren WNB-andere soorten 0-1 km

Ree Zoogdieren WNB-andere soorten 0-1 km

Vos Zoogdieren WNB-andere soorten 0-1 km

Waterspitsmuis Zoogdieren WNB-andere soorten 0-1 km

Gewone dwergvleermuis Zoogdieren WNB-hrl 0-1 km

Laatvlieger Zoogdieren WNB-hrl 0-1 km

Meervleermuis Zoogdieren WNB-hrl 0-1 km

Rosse vleermuis Zoogdieren WNB-hrl 0-1 km

Ruige dwergvleermuis Zoogdieren WNB-hrl 0-1 km

Watervleermuis Zoogdieren WNB-hrl 0-1 km

Boomvalk Vogels WNB-vrl 0-1 km

Buizerd Vogels WNB-vrl 0-1 km

Gierzwaluw Vogels WNB-vrl 0-1 km

Grote gele kwikstaart Vogels WNB-vrl 0-1 km

Havik Vogels WNB-vrl 0-1 km

Huismus Vogels WNB-vrl 0-1 km

Kerkuil Vogels WNB-vrl 0-1 km

Ooievaar Vogels WNB-vrl 0-1 km

Ransuil Vogels WNB-vrl 0-1 km

Slechtvalk Vogels WNB-vrl 0-1 km

Sperwer Vogels WNB-vrl 0-1 km

Steenuil Vogels WNB-vrl 0-1 km

Wespendief Vogels WNB-vrl 0-1 km
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Bijlage 3 Foto’s onderzoekslocatie 
 

 
De sloot tussen de akkers die zal worden verlegd om er een nieuwe loods te plaatsen. 
 

 
De door de eigenaar zelf gegraven geul die zal worden gedempt. 
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De siertuin met veelal uitheemse boom- en struiksoorten en zonder ondergroei. 
 

 
De siertuin bij het woonhuis. 
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De paardenweide met rechtsachter de levensboomhaag die zal worden gekapt. 
 

 
De vier loodsen die zullen worden gesloopt. 
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De eerste loods met een dakisolatie van purschuim, 
 

 
De asbestgolfplaten bieden geen toegang tot de loods en zijn voor vleermuizen oninteressant. 
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Het plafond van de tweede loods biedt vanwege een nette afwerking geen ruimte aan vleermuizen. 
 

 
De derde loods biedt aan de buitenzijde geen ruimte aan vleermuizen 
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De vierde loods is door de bouwstijl en het ontbreken van isolatie en warmtebronnen ongeschikt voor 
vleermuizen 
 

 
De boomsingel aan de noordzijde van de agrarische loodsen wordt niet aangetast 
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Bijlage 4 Aerius-berekening 
 
Losse bijlage 



  

Bijlage 4  Archeologisch onderzoek

Welbergsedijk 51, Welberg, vastgesteld  184



 
 

Transect-rapport 1998 

 
Welberg, Welbergsedijk 51 
Gemeente Steenbergen (NB) 

 
Een Archeologisch Bureauonderzoek (BO) en 

Inventariserend Veldonderzoek (IVO), verkennende fase 



 
 



 

Overijsselhaven 127 

3433PH  Nieuwegein 

T:  030-7620705 

F:  030-7620706 

E:  informatie@transect.nl 

 

 

 

 

 

 

ISSN: 2211-7067 

© Transect b.v., Nieuwegein 

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie of 

op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgevers. 

Transect aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit de toepassing van de 

adviezen of het gebruik van de resultaten van dit onderzoek. 

  

 
 
 

Colofon 

 

 

Titel Welberg, Welbergsedijk 51. Gemeente Steenbergen (ZH). 

Een Archeologisch Bureauonderzoek (BO) en 

Inventariserend Veldonderzoek (IVO), verkennende fase. 

Rapportnummer Transect-rapport 1998 

Auteur H.A.S. Lepage MSc, L.M.C. Jansen of Lorkeers, MSc 

Versie Concept  

Datum 24-12-2018 

Projectnummer 18090062 

Onderzoeksmelding 4658095100 

Opdrachtgever AGEL Adviseurs 

 Hoevestein 20b 

 4903 SC  Oosterhout 

Uitvoerder Transect b.v. 

 Overijsselhaven 127 

 3433 PH  Nieuwegein 

Bevoegde overheid Gemeente Steenbergen 

Beheer en plaats documentatie Transect b.v., Nieuwegein 

Omslagafbeelding Foto van de situatie in deelgebied 1 

Autorisatie 

Naam Datum Paraaf 

Drs. T. Nales 
Senior KNA Prospector 

24-01-2019  
 



 
 

 

Samenvatting 

In opdracht van AGEL Adviseurs heeft Transect b.v. in december 2018 een archeologisch 

vooronderzoek uitgevoerd in twee deelgebieden aan de Welbergsedijk 51 in Welberg (gemeente 

Steenbergen). De aanleiding van het onderzoek is een bestemmingsplanwijziging die in deelgebied 1 

de realisatie van woningen mogelijk moet maken. In deelgebied 2 is een bestemmingsplanwijziging 

nodig om het bestaande agrarische bouwvlak te vergroten. In het kader van deze 

bestemmingsplanwijzigingen moet de archeologische waarde van het terrein opnieuw worden 

vastgesteld.  

Volgens het vigerende bestemmingsplan (Buitengebied Steenbergen, 2015) geldt in de plangebieden 

een archeologische verwachtingswaarde. Daarbij geldt dat archeologische waarden behouden moeten 

worden. Voor de wijziging van het bestemmingsplan dient een archeologisch onderzoek plaats te 

vinden, omdat wordt aangenomen dat na de bestemmingsplanwijzigingen grondwerkzaamheden 

zullen plaatsvinden. Hierdoor zal de bodemopbouw en daarmee eventueel aanwezige archeologische 

resten in het gebied kunnen worden verstoord.  

Conclusie 

Op basis van het bureauonderzoek is vastgesteld dat het plangebied op terrasafzettingen met dekzand 

en/of beekafzettingen ligt. Hier kunnen in de top van het dekzand archeologische resten aanwezig zijn 

uit de periode Paleolithicum-Nieuwe Tijd, mits de bodemopbouw in het plangebied niet verstoord is. 

Uit het veldonderzoek blijkt dat in deelgebied 1 inderdaad dekzand aanwezig is. Het dekzand bevindt 

zich echter onder een verstoringspakket met een dikte tussen de 75 en 120 centimeter. Er zijn 

eveneens lokale beekafzettingen aangetroffen. In de deels intacte dekzand- en beekafzettingen zijn 

sporen van bodemvorming aangetroffen. De aangetroffen bodem is echter onder een dusdanig nat 

milieu gevormd dat dit deelgebied geen aantrekkelijke vestigingsplaats heeft gevormd in het verleden.  

In deelgebied 2 is eveneens dekzand aangetroffen, onder een opgebracht kleidek. In boring 1 en 2 zijn 

sporen van bodemvorming waargenomen (BC- en C-horizonten). Er zijn echter aanwijzingen dat ook in 

dit deelgebied natte omstandigheden zijn geweest. Daarbij komt dat in boring 3 tot en met 5 een 

verstoorde bodemopbouw is aangetroffen. Hiermee zijn in beide deelgebieden geen archeologisch 

relevante bodemniveaus te onderscheiden. Er worden in beide deelgebieden geen archeologische 

resten verwacht.  

Advies 

In het plangebied bestaat het voornemen een bestemmingsplanwijziging uit te voeren. In het zuidelijk 

deelgebied moet de bestemmingsplanwijziging woningbouw mogelijk maken, in het noordelijk 

deelgebied is deze wijziging ten behoeve van uitbreiding van het agrarische bouwvlak. Op basis van 

het bureauonderzoek en verkennend booronderzoek is geconcludeerd dat sprake is van een lage 

verwachting op het aantreffen van archeologische waarden. Wij adviseren in het nieuwe 

bestemmingsplan daarom een dubbelbestemming ‘Waarde Archeologie’ op te nemen overeenkomstig 

met de deze lage verwachting, waarbij alleen ingrepen groter dan 1,0 ha vooraf dienen te worden 

gegaan door aanvullende archeologische onderzoeksstappen.  

 

Het bovenstaande betreft een advies. Op basis van de resultaten van het onderzoek neemt het 

bevoegd gezag, de gemeente Steenbergen, een selectiebesluit over de opname van een 

dubbelbestemming ‘Waarde Archeologie’ in het bestemmingsplan. Dit besluit kan en mag afwijken 

van hetgeen is geadviseerd door Transect 
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3433PH  Nieuwegein 
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1. Aanleiding 

In opdracht van AGEL Adviseurs heeft Transect b.v. 1 in december 2018 een archeologisch 

vooronderzoek uitgevoerd in twee deelgebieden aan de Welbergsedijk 51 in Welberg (gemeente 

Steenbergen). De aanleiding van het onderzoek is een bestemmingsplanwijziging die in deelgebied 1 

de realisatie van woningen mogelijk moet maken. In deelgebied 2 is een bestemmingsplanwijziging 

nodig om het bestaande agrarische bouwvlak te vergroten. In het kader van deze 

bestemmingsplanwijzigingen moet de archeologische waarde van het terrein opnieuw worden 

vastgesteld.  

Volgens het vigerende bestemmingsplan (Buitengebied Steenbergen, 2015) geldt in de plangebieden 

een archeologische verwachtingswaarde. Daarbij geldt dat archeologische waarden behouden moeten 

worden. Voor de wijziging van het bestemmingsplan dient een archeologisch onderzoek plaats te 

vinden, omdat wordt aangenomen dat na de bestemmingsplanwijzigingen grondwerkzaamheden 

zullen plaatsvinden. Hierdoor zal de bodemopbouw en daarmee eventueel aanwezige archeologische 

resten in het gebied kunnen worden verstoord.  

Het onderzoek is uitgevoerd in overeenstemming met de eisen van de Kwaliteitsnorm Nederlandse 

Archeologie (KNA), versie 4.1. 

 

                                                                 
1 Transect b.v. voldoet aan de eisen zoals gesteld in de kwaliteitsnorm ‘BRL SIKB 4000’, versie 4.1, en is gecertificeerd door 

middel van een procescertificaat. Transect b.v. is certificaathouder van de volgende protocollen: ‘KNA Protocol 4001 Programma 
van Eisen’, ‘KNA Protocol 4002 Bureauonderzoek’, ‘Protocol 4003 Inventariserend Veldonderzoek, variant Overig’, ‘Protocol 
4003 Inventariserend Veldonderzoek, variant Proefsleuven’ en ‘Protocol 4004 Opgraven’, en staat geregistreerd bij het RCE en 
de SIKB. 
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2. Aard en doel van het archeologisch vooronderzoek 

Het archeologisch vooronderzoek bestaat uit een gecombineerd onderzoek, te weten een 

archeologisch Bureauonderzoek (BO) en een Inventariserend Veldonderzoek (IVO), verkennende fase.  

Het doel van het archeologisch bureauonderzoek is het specificeren van de archeologische 

verwachting. Aan de hand van beschikbare informatie over archeologie, cultuurhistorie, 

geomorfologie, bodemkunde en grondgebruik binnen en rondom de plangebieden, wordt een 

verwachting opgesteld voor de aanwezigheid van archeologische resten in het plangebied. Hiertoe is 

onder andere het centraal Archeologisch Informatiesysteem (Archis3) van de Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed (RCE) geraadpleegd, waarin de Archeologische MonumentenKaart (AMK) en de 

Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW) zijn opgenomen. Aanvullende 

(cultuur)historische informatie is verkregen uit historisch kaartmateriaal. Om inzicht te krijgen in de 

opbouw en ontwikkeling van het landschap zijn onder andere de bodemkaart en beschikbaar 

geologisch-geomorfologisch kaartmateriaal geraadpleegd. Deze informatie is aangevuld met relevante 

informatie uit achtergrondliteratuur. Tevens is contact opgenomen met de heemkundekring De 

Steenen Kamer. Hierop is ten tijde van het opstellen van onderhavig onderzoek nog geen reactie 

gekomen. Wellicht dat ten tijde van het definitieve rapport een antwoord is gekomen.  

Het doel van het inventariserend veldonderzoek is het toetsen en waar mogelijk bijstellen van de 

gespecificeerde archeologische verwachting uit het bureauonderzoek. De verkennende fase van het 

inventariserend veldonderzoek richt zich voornamelijk op de bodemopbouw, geomorfologie en de 

mate van verstoring binnen de plangebieden. Op basis van deze gegevens kan het bevoegd gezag 

kansrijke zones selecteren voor vervolgonderzoek en vice versa kansarme zones vrijgeven van de 

archeologische onderzoeksplicht.  

Het onderzoek probeert aan de hand van de verzamelde gegevens de volgende vragen te 

beantwoorden:  

• Hoe heeft het plangebied oorspronkelijk in het natuurlijk landschap gelegen? 

• Wat is de bodemopbouw, zijn er binnen de bodemopbouw archeologisch relevante bodemniveaus 

te onderscheiden en hoe diep liggen deze? 

• In hoeverre zijn de archeologisch relevante bodemniveaus nog intact (verstoring, erosie, afdekkend 

substraat)? 

• Wat is de archeologische verwachting van het plangebied en in hoeverre is deze te differentiëren in 

laag, middelhoog en hoog? 

Het resultaat van het archeologisch vooronderzoek is dit rapport met een conclusie omtrent het risico 

dat eventueel aanwezige archeologische waarden in de plangebieden worden verstoord als gevolg van 

de voorgenomen plannen. Op basis van dit rapport neemt het bevoegd gezag een beslissing in het 

kader van de vergunningverlening of planprocedure. Het rapport bevat waar mogelijk gegevens over 

de – verwachte – aan- of afwezigheid, aard, omvang, ouderdom, gaafheid, conservering en (relatieve) 

kwaliteit van archeologische waarden.  

Het onderzoek is uitgevoerd conform protocollen 4002 (bureauonderzoek) en 4003 (inventariserend 

veldonderzoek) van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie, versie 4.1 (KNA 4.1).
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3. Afbakening van het plan- en onderzoeksgebied 

Plaats Welberg 

Toponiem Welbergsedijk 51  

Gemeente Steenbergen 

Provincie Noord-Brabant 

Kaartblad 49E 

Perceelnummer Steenbergen AA78 

Centrumcoördinaat Deelgebied 1:  82.516 / 399.447 

 Deelgebied 2:  82.565 / 399.902 

Oppervlakte Deelgebied 1:  4600 m2 

 Deelgebied 2:  1,5 Ha 

 Totaal:  2,1 Ha 

 

Binnen het archeologisch onderzoek is onderscheid gemaakt tussen de plangebieden en het 

onderzoeksgebied. Het plangebied is het gebied waarbinnen de bodemingrepen worden uitgevoerd, in 

dit onderzoek bestaat het plangebied uit twee deelgebieden. Het onderzoeksgebied omvat de 

plangebieden en een deel van het direct omringende gebied binnen een straal van circa 600 m van het 

plangebied. Het onderzoeksgebied wordt betrokken bij het bureauonderzoek om tot een beter inzicht 

te komen in de landschappelijke, archeologische en (cultuur)historische situatie in de plangebieden.  

Het plangebied bestaat uit twee deelgebieden in Welberg (gemeente Steenbergen). Het zuidelijk 

gelegen deelgebied (deelgebied 1) bevindt zich aan de Welbergsedijk. Het maakt deel uit van het 

kadastrale perceel Steenbergen AA78 en is ten tijde van onderhavig onder in gebruikt als weiland. In 

de noordoostelijke hoek is een verharde oprit en tuin aanwezig. De oppervlakte van deelgebied 1 

beslaat ongeveer 4600 m2.  

Het noordelijke deelgebied (deelgebied 2) ligt aan de Welbergseweg, direct ten noorden van een 

agrarisch bedrijventerrein. Dit deelgebied valt binnen de kadastrale percelen Steenbergen AA44, AA46 

en AA78. De oppervlakte van deelgebied 2 beslaat circa 1,5 ha. Het gebied is ten tijde van onderhavig 

onderzoek in gebruik als akker en wordt doorsneden door een sloot. De totale oppervlakte van beide 

deelgebieden bedraagt circa 2,1 ha. De ligging van de deelgebieden is weergegeven in figuur 1.
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Figuur 1. Ligging van de deelgebieden op een topografische kaart. Bron topografische 
kaart: PDOK. 

1 

2 
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4. Planvorming en consequenties toekomstig gebruik 

Planvorming  Deelgebied 1: Uitbreiding van een agrarisch bouwvlak 

 Deelgebied 2: Woninglocaties 

Aard bodemverstoringen Bouwwerkzaamheden 

Verstoringsoppervlakte 2.1 Ha 

 

Binnen de deelgebieden bestaat het voornemen om de bestemmingsplannen te wijzigen. In 

deelgebied 1 zullen woningen gerealiseerd worden en in deelgebied 2 zal het bestaande agrarisch 

bouwvlak worden vergroot. Ten tijde van onderhavig onderzoek zijn nog geen bouwplannen van de 

ingrepen beschikbaar. De totale oppervlakte van de te wijzingen bestemmingsplannen bedraagt circa 

2.1 Ha. Het is aan te nemen dat na de bestemmingsplanwijziging grondverzet zal plaatsvinden, 

waardoor de oorspronkelijke bodem en daarmee eventueel aanwezige archeologische resten in het 

gebied kunnen worden verstoord.  
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5. Beleidskader 

Onderzoekskader Bestemmingsplanwijziging 

Beleidskader Bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen, 2015 

Onderzoeksgrenzen >100 m2 en dieper dan 50 cm -Mv 

 

In 1992 heeft Nederland het Europees Verdrag inzake de bescherming van het archeologisch erfgoed 

ondertekend; ook wel het Verdrag van Malta of Valletta genoemd, naar het eiland en de plaats waar 

het is ondertekend. Het Verdrag is in 1998 geratificeerd en op 1 september 2007 via de Wet op de 

Archeologische Monumentenzorg (Wamz) geïmplementeerd. De Wamz is een wijzigingswet en omvat 

een wijziging van de Monumentenwet 1988, de Wet Milieubeheer, de Ontgrondingenwet en de 

Woningwet, op grond waarvan overheden onder andere bij bodemingrepen verplicht rekening 

moeten houden met het behoud van archeologische waarden. Met ingang van juli 2016 is het behoud 

en beheer van het Nederlandse erfgoed geregeld door één integrale Erfgoedwet. De omgang met 

archeologie in de fysieke leefomgeving zal in de nieuwe Omgevingswet worden geregeld, die (naar 

verwachting) in 2021 in werking zal treden. 

Volgens het vigerende bestemmingsplan (Buitengebied Steenbergen, 2015) geldt binnen het 

plangebied een archeologische verwachtingswaarde. Dit is gebaseerd op de gemeentelijke beleids- en 

verwachtingskaart (bijlage 2), waarin het plangebied valt in een zone met een hoge archeologische 

verwachting. Volgens de Erfgoedverordening van de gemeente Steenbergen (2015) geldt bij een hoge 

archeologische verwachting dat bij bodemingrepen vanaf 100 m2 en een diepte vanaf 50 cm -Mv dat 

archeologisch onderzoek verplicht is. Deelgebied 1 heeft een oppervlakte van 4600 m2 en deelgebied 2 

een oppervlakte van 1,5 Ha. Daarmee worden de gestelde grenzen overschreden en moet er een 

archeologisch onderzoek uitgevoerd worden voor de wijziging van de bestemmingsplannen. 
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6. Landschap, geomorfologie en bodem 

Geologie Zuidelijke zandgebied 

Geomorfologie Terrasafzettingswelvingen met dekzand 

Maaiveldhoogte Deelgebied 1: 1,8 m +NAP 

 Deelgebied 2: tussen 0,3 en 0,5 m +NAP 

Bodem Deelgebied 1: Laarpodzolgronden 

 Deelgebied 2: Kalkrijke poldervaaggronden 

Grondwatertrap VI 

 

Landschap 

Welberg ligt in het westelijke deel van het Zuid-Nederlandse zandgebied (Berendsen, 2005). Hier 

liggen aan of nabij het maaiveld afzettingen van de Formatie van Stramproy (De Mulder et al., 2003). 

Deze Formatie bevat sedimenten die in het Vroeg- en Midden-Pleistoceen (2,58 tot 0,126 miljoen jaar 

geleden) voornamelijk afgezet door kleine rivieren die vanuit België in noordelijke en oostelijke 

richting afwaterden. Overige afzettingen binnen de Formatie van Stramproy bestaan uit eolische 

afzettingen (dekzand). Gedurende het Vroeg- en Midden-Pleistoceen hebben rivieren zich ingesneden 

in deze afzettingen, waardoor rivierterrassen zijn ontstaan (Berendsen, 2008). De rivieren hebben zich 

in de loop der tijd verder ingesneden, waardoor de oudste rivierterrassen liggen hoger dan de jongere. 

In het Laat-Glaciaal (13.000 – 10.000 jaar geleden), is een dun pakket dekzand afgezet op de 

rivierterrassen. Dit dekzand behoort tot het Laagpakket van Wierden binnen de Formatie van Boxtel. 

In de huidige warme periode, het Holoceen (vanaf 10.000 jaar geleden), raakt het landschap bedekt 

met vegetatie en vindt er nauwelijks sedimentatie plaats. In het dekzand kunnen zich nu bodems 

ontwikkelen. Door het mineraalarme moedermateriaal ontwikkelen zich op de hoge en droge gronden 

voornamelijk podzolgronden. In de lagere en nattere delen van het zandlandschap kan geen 

podzolering plaatsvinden en ontwikkelen zich beekeerdgronden en gooreerdgronden. Deze gronden 

worden gekenmerkt door oxdidatie-reductie processen (De Bakker en Schelling, 1989). Verder vindt 

vanuit de beekdalen veenvorming plaats. Volgens Vos (2015) is het plangebied tussen 2750 voor Chr. 

en 1500 voor Christus bedekt met veen. Dit valt binnen de archeologische periode vanaf het Laat-

Neolithicum tot en met de Midden-Bronstijd (bijlage 1). Rond 600 voor Christus zijn grote delen van 

West-Brabant bedekt met veen (Leenders, 2013). Alleen de hoge, oudere rivierterrassen blijven vrij 

van veen. Het veen is volgens Leenders (2013) tussen 1250 en 1750 na Christus afgegraven ten 

behoeve van turfwinning, waardoor de Pleistocene dekzanden en terrasafzettingen weer aan het 

maaiveld zijn komen te liggen. Of in het plangebied ook turfwinning heeft plaatsgevonden is aan de 

hand van de beschikbare gegevens niet vast te stellen. Veldonderzoek kan hierover meer uitsluitsel 

geven.  

Geomorfologie en maaiveldhoogte 

Het plangebied is op de geomorfologische kaart gekarteerd als terrasafzettingswelvingen, met 

dekzand (kaartcode 3L12a; bijlage 3). Circa 100 meter ten zuidoosten van deelgebied 1 en 55 meter 

ten noorden van deelgebied 2 zijn vlaktes van getijafzettingen aanwezig. Op het Actueel 

Hoogtebestand Nederland (AHN; bijlage 4), zijn de hoogteverschillen tussen deze landschappelijke 

elementen goed te herkennen. De deelgebieden liggen relatief hoger dan de omgeving. De 

maaiveldhoogte van deelgebied 1 ligt op circa 1,8 m +NAP. Deelgebied 2 ligt op de overgang van de 

terrasafzettingswelving naar de getijafzettingsvlakte, de maaiveldhoogte ligt hier tussen de 0,3 en 0,5 

m +NAP.  
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Lithologie en ondergrondgegevens 

In DinoloketTM zijn in de omgeving van het plangebied enkele boringen beschikbaar aan de hand 

waarvan de lithologische bodemopbouw in de omgeving van het plangebied valt af te leiden (bron: 

www.dinoloket.nl). In deelgebied 1 is al een boring uitgevoerd (boring B49E1148). In deze boring is 

vanaf het maaiveld tot een diepte van 220 cm -Mv zand aanwezig behorende tot het Laagpakket van 

Wierden (Boxtel Formatie). Van 220 cm -Mv tot de maximaal bereikte boordiepte (270 cm -Mv) is 

eveneens zand behorende tot de Boxtel Formatie aanwezig. Hier is geen laagpakket aan toegekend. 

Een andere boring (B49E1144) is gelegen tussen de twee deelgebieden. In deze boring is tot een 

diepte van 1 m -Mv eveneens het Laagpakket van Wierden aanwezig. Tussen 100 en 360 cm -Mv is 

zand behorende tot de Boxtel Formatie aanwezig, hier is ook geen laagpakket onderscheiden. Gezien 

de geringe afstand tot beide deelgebieden wordt verwacht dat deze bodemopbouw ook in de beide 

plangebied voorkomt. 

Bodem en grondwater 

Deelgebied 1 ligt in een gebied dat bodemkundig is aangemerkt als laarpodzolgrond (kaartcode cHn23; 

bijlage 5). Dergelijke gronden bestaan uit lemig zand met een matig dik (30-50 cm dik) plaggendek en 

wordt gekenmerkt door een donkere, humusrijke A-horizont, een loodzandachtige overgangslaag (AB-

horizont) en een inspoelingshorizont (Bh- of Bhs-horizont; De Bakker en Edelman-Vlam, 1976). Een 

duidelijke uitspoelingshorizont (E-horizont) is niet altijd aanwezig (De Bakker en Schelling, 1989). 

Deelgebied 2 ligt op de bodemkaart binnen een zone die is aangemerkt als kalkrijke 

poldervaaggronden met lichte zavel op zand (kaartcode Mn12A; bijlage 5). Poldervaaggronden zijn 

doorgaans jonge bodems, waardoor er weinig bodemontwikkeling heeft kunnen plaatsvinden. 

In beide deelgebieden is grondwatertrap VI gekarteerd. Dit betekent dat de gemiddeld hoogste 

grondwaterstand tussen 40 en 80 cm -Mv ligt en de gemiddeld laagste grondwaterstand altijd 

beneden 120 cm -Mv ligt. Vanuit archeologisch oogpunt betekenen dergelijke grondwaterstanden dat 

onverbrande organische resten zoals hout, leer, bot- of plantmateriaal binnen 120 cm -Mv 

waarschijnlijk niet bewaard zijn gebleven. Deze zullen als gevolg van oxidatie en zure omstandigheden 

in de bodem waarschijnlijk al zijn afgebroken. Binnen 120 cm -Mv kunnen wel anorganische resten 

zoals vuursteen en aardewerk, of verbrande organische resten worden aangetroffen. Beneden 120 cm 

-Mv kunnen onverbrande organische resten wel bewaard zijn gebleven. 
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7. Archeologische verwachtingen, waarden en onderzoeken 

Wettelijk beschermde monumenten Nee 

AMK-terreinen (binnen 500 m) Nee  

Archeologische waarden  
(binnen 500 m) 

Ja 

 

 

Op de gemeentelijke archeologische beleids- en verwachtingenkaart van de gemeente Steenbergen 

(bijlage 2), liggen beide deelgebieden in een zone met een hoge verwachting. Het plangebied heeft 

volgens het centraal archeologisch informatiesysteem (Archis3) van de Rijksdienst voor het Cultureel 

Erfgoed (RCE) geen archeologisch wettelijk beschermde status en is tevens niet opgenomen op de 

Archeologische MonumentenKaart (AMK; bijlage 6). 

Het onderzoeksgebied is voor dit hoofdstuk vergroot tot een straal van 600 m rondom het plangebied 

om een verwachting te kunnen opstellen voor het plangebied. In het onderzoeksgebied zijn enkele 

archeologische onderzoeken uitgevoerd. De onderzoeken zullen hieronder kort besproken worden aan 

de hand van gegevens uit Archis3 en Dans Easy. De ruimtelijke ligging van deze onderzoeken is 

afgebeeld in bijlage 6. Binnen de plangebieden zijn geen archeologische waarnemingen bekend en is 

niet eerder een onderzoek uitgevoerd.  

 

• 300 m ten noorden van deelgebied 2 is een inventariserend veldonderzoek door middel van 

boringen uitgevoerd (onderzoeksmelding 2176627100). De boringen laten een intacte 

podzolbodem zien, waardoor er een middelhoge verwachting is opgesteld voor het aantreffen van 

archeologische waarden uit de perioden Paleolithicum - Neolithicum (Thijs, 2010). 

• Bij een tracé 400 m ten oosten van de deelgebieden heeft er een inventariserend veldonderzoek 

door middel van boringen plaatsgevonden (onderzoeksmelding 2407411100). Hieruit is gebleken 

dat dit gebied vaak onder invloed van water is geweest, waardoor de archeologische niveaus zijn 

weggespoeld (Crane en Van Bostelen, 2014). 

• 600 m ten westen van het plangebied heeft er ook een inventariserend veldonderzoek door middel 

van boringen plaatsgevonden (onderzoeksmelding 2285920100). Binnen dit gebied blijkt dat door 

grondbewerking de bovenste laag van de laarpodzolbodem verstoord is geraakt. De bodem is nog 

deels intact, waardoor het nog mogelijk is diepe sporen aan te treffen (Voeten, 2010). 

 

De beschreven onderzoeken zijn uitgevoerd in gebieden die landschappelijk gezien niet altijd 

overeenkomen met de locatie van de plangebieden (hoofdstuk 6). Dit komt goed naar voren bij 

onderzoek 2407411100, waarbij de invloed van water groot is geweest doordat het gebied relatief 

lager gelegen is. Aan de hand van de overige bekende onderzoeken bestaat de mogelijkheid om in het 

plangebied een intacte bodem aan te treffen. In deze gebieden kunnen archeologische waarden uit de 

periode Paleolithicum - Neolithicum aangetroffen kunnen worden. 
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8. Historische situatie, huidig gebruik en bodemverstoringen 

Historisch gebruik Veenwinning, ontginning, landbouw, bewoning 

Huidig gebruik Winkelcentrum, verharde stoep 

Bekende verstoringen Aanpassingen aan het landschap, landbouw, bouw- en 
sloopwerkzaamheden 

 

Het grondgebruik, dat over de jaren heen in het plangebied heeft plaatsgevonden, kan zijn sporen in 

de ondergrond hebben achtergelaten. Dit kan worden afgeleid aan de hand van historisch 

kaartmateriaal. Enerzijds herbergen oude kaarten informatie omtrent voormalig landgebruik die 

inzicht kan geven in de aanwezigheid van archeologische vindplaatsen (bijvoorbeeld historische 

boerenplaatsen of wegen). Anderzijds kunnen ook bodemverstorende effecten van het historische 

landgebruik in kaart worden gebracht. Met dit laatste wordt niet alleen gedoeld op omwerking van de 

bodem door omwoeling, egalisatie, ontgraven en sanering, maar ook op ophoging en ontwatering wat 

kan leiden tot verkleuring, verdroging en verstikking van de bodem. 

Historische situatie 

Landschappelijk gezien liggen de deelgebieden op een hoger gelegen terraswelving omringd door 

getijafzettingsvlaktes waar water vaak invloed had op het landschap. Deelgebied 1 ligt op een hoger 

deel dan deelgebied 2, op een hoger gelegen deel van de terraswelving. Deze hoger gelegen gebieden 

kwamen echter bij de stijging van zeewaterspiegel ook onder water te liggen in het Holoceen, 

waardoor een veenpakket kon ontstaan. 

Oorspronkelijk was Welberg een agrarisch lintdorp langs de Welbergsedijk, dat ontstaan is op een 

natuurlijk hoger gelegen deel van de terraswelving. Later ontstond er een nieuw bewoningslint langs 

de weg naar Steenbergen (plaatsengids.nl/welberg). Welberg werd voor het eerst vermeld in 1359, als 

Welberghe (Berkel en Samplonius, 2006). Er is verder weinig informatie beschikbaar over het dorpje 

maar aan de hand van informatie over Steenbergen is bekend dat het veen om Steenbergen heen 

vanaf de 13de eeuw gewonnen werd waarna er ontginningen plaatsvonden 

(plaatsengids.nl/steenbergen). 

Historische kaarten 

Op de kadastrale Minuutkaart van 1811-1832, de oudste raadpleegbare kaart waarop de deelgebieden 

nauwkeurig zijn afgebeeld, is het historisch grondgebruik van de deelgebieden af te leiden (figuur 2). 

Deelgebied 1 is op deze kaart in gebruik als weiland en tuin naast de dijk. Op de noordelijke grens is 

een waterpartij te zien. Deelgebied 2 is gelegen aan  in twee percelen die als bouwland zijn. Beide 

deelgebieden zijn op deze kaart onbebouwd.  

Op latere topografische kaarten is te zien dat de situatie binnen de plangebieden vrijwel onveranderd 

blijft tot aan de tegenwoordige situatie. Deelgebied 1 blijft voor het grootste deel onbebouwd. Het 

meertje direct aan de noordelijke grens is te zien tot op de kaart uit 1970 (figuur 7). Vanaf 1880 tot 

1950 (figuren 3-6) is te zien dat het noordoostelijke punt van deelgebied 1 deel uitmaakt van een 

woonerf, dat samen met het huis verdwenen is op de kaart uit 1970. Op de latere kaart uit 2010 

(figuur 8) wordt een huis met aangrenzende bedrijventerrein weergegeven ter noorden van 

deelgebied 1. De oprit hiervan ligt in het noordoosten van het deelgebied. 

Deelgebied 2 blijft gebruikt als landbouwgrond en is onbebouwd. Op de kaart uit 1930 (figuur 4) wordt 

er een weg gekarteerd, direct ten noorden van het deelgebied, maar deze is niet meer te zien op 

latere kaarten. 
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Militair Erfgoed 

Op de Indicatieve Kaart Militair Erfgoed (IKME) en de kaart van verdedigingswerken 

(landschapinnederland.nl) staan geen aanduidingen over militair erfgoed binnen in de deelgebieden 

maar op liberationroute.nl wordt aangegeven dat tijdens de bevrijding Welberg weer even heroverd 

werd door de Duitsers bij twee aanvallen. Door dergelijke handelingen zullen echter geen 

archeologische waarden zijn achtergebleven zoals loopgraven, versperringen of bunkers. 

Huidig gebruik en bodemverstoringen 

Vanuit historische informatie is bekend dat het gebied onbewoonbaar was door het voorkomen van 

veen. In de 13e eeuw begon men in de gebieden rondom Steenbergen het veen te winnen en te 

ontginnen en werd Welberg gesticht. Mogelijk zijn er in beide deelgebieden verstoringen aanwezig in 

de bovenste laag van de natuurlijke afzettingen door het steken van veen en de navolgende 

veenontginningen.  

• Deelgebied 1 ligt aan de Welbergsedijk en wordt momenteel gebruikt als weiland. De 

noordoostelijke punt is een verharde oprit naar het perceel ten noorden van het deelgebied, wat 

ook te zien is op het AHN. Mogelijk is dit deel verstoord als gevolg van deze wegaanleg. Het is 

bekend dat er in het begin van de 19de eeuw een meertje of waterberging gelegen heeft direct ten 

noorden van het deelgebied. Wellicht was deze voorheen groter en lag ook in het deelgebied, 

waardoor er mogelijk een deel van het deelgebied verstoord is.  

• Deelgebied 2 is vanaf het begin van de 19e eeuw gebruikt als landbouwgrond. Er ligt een sloot in 

west-oost richting dwars door het deelgebied heen, die lokaal tot bodemverstoringen kan hebben 

geleid. Verstoringen in de bodem zullen zich verder beperken tot ontginnings- en ploegsporen. 

 

In het Bodemloket zijn geen gegevens bekend over uitgevoerde milieuonderzoeken in het plangebied. 

Het is daarom onwaarschijnlijk dat reeds een aantasting van het bodemarchief plaats heeft gevonden 

door bijvoorbeeld saneringswerkzaamheden. Aan de hand van gegevens uit een KLIC-melding is 

bekend dat er door deelgebied 1 in de noordoostelijke hoek enkele netwerkverbindingen en een 

gasleiding liggen. De aanleg kan tot verstoringen in de ondergrond hebben geleid. Op basis van de 

maaiveldhoogtes binnen het plangebied zijn vooralsnog geen uitspraken te doen over eventuele 

verstoringen. 
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Figuur 3. De deelgebieden (rood omlijnd) op een topografische kaart uit 
1870. Bron: topotijdreis.nl 

Figuur 2. De deelgebieden (rood omlijnd) op de kadastrale minuutplan uit 
1811-1832. Bron: RCE. 
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Figuur 4. De deelgebieden (rood omlijnd) op een topografische kaart uit 

1900. Bron: topotijdreis.nl. 

Figuur 5. De deelgebieden (rood omlijnd) op een topografische kaart uit 
1930. Bron: topotijdreis.nl. 
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Figuur 6. De deelgebieden (rood omlijnd) op een topografische kaart uit 
1950. Bron: topotijdreis.nl. 

Figuur 7. De deelgebieden (rood omlijnd) op een topografische kaart uit 
1970. Bron: topotijdreis.nl. 
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Figuur 8. De deelgebieden (rood omlijnd) op een topografische kaart uit 
2010. Bron: topotijdreis.nl. 
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9. Gespecificeerde archeologische verwachting 

Kans op archeologische waarden Deelgebied 1: 

 Hoog: Paleolithicum - Mesolithicum 

 Middelhoog: Laat Middeleeuwen - Nieuwe Tijd 

 Deelgebied 2: 

 Hoog: Paleolithicum - Mesolithicum 

 Laag: Laat Middeleeuwen - Nieuwe Tijd 

Complextypen Sporen van bewoning en landgebruik, bebouwing en erf-

gerelateerde verschijnselen. 

Stratigrafische positie Top van dekzand 

Diepteligging Vanaf maaiveld, onder de bouwvoor 

  

Aanwezigheid en dichtheid 

Het plangebied ligt op een terrasafzettingswelving met dekzand, gevormd in het Pleistoceen. Vanaf de 

vorming van dit landschap was er theoretisch gezien bewoning mogelijk op de hogere delen. In het 

Holoceen veranderde het klimaat en vormde zich veen in dit gebied, waardoor het onbewoonbaar 

werd. Zodoende is de archeologische verwachting op archeologische waarden hoog voor de periodes 

Paleolithicum tot het Mesolithicum.  

Vanuit archeologische onderzoeken en historische informatie is bekend dat vanaf de 13e eeuw 

veenwinning plaatsvond rondom Steenbergen, waar Welbergen en het plangebied zich bevinden. 

Welberg werd in de 14e eeuw gesticht, en er ontstond in eerste instantie lintbewoning langs de 

Welbergsedijk, een van de hoogste delen van de terrasafzettingswelving. 

• Deelgebied 1 is gelegen langs deze dijk. Dit deel lijkt in ieder geval vanaf het begin van de 19e eeuw 

onbebouwd te zijn geweest. Dit kan het gevolg zijn van de ligging van een meertje of waterberging, 

direct ten noorden van het deelgebied, waardoor de bodem niet geschikt was voor bebouwing. Het 

is mogelijk dat dit meertje voorheen groter was, waardoor het ook binnen het deelgebied lag, en 

ook voor de Nieuwe Tijd geen bewoning mogelijk was. Aan het einde van de vorige eeuw is het 

meertje drooggelegd, maar er staat vooralsnog geen bebouwing binnen het plangebied. Wel is 

bekend dat er in de noordoostelijke hoek een erf heeft gestaan met een oprit, in de 19e eeuw. 

Deze is aan het einde van de vorige eeuw verwijderd, maar tegenwoordig is er weer een verharde 

oprit aanwezig. Mogelijk heeft dit tot verstoringen in de ondergrond geleid. De verwachting voor 

archeologische waarden is voor de periodes Late Middeleeuwen - Nieuwe Tijd hierdoor 

middelhoog, en zullen zich beperken tot vondsconcentraties. 

• Deelgebied 2 is gelegen op een lager deel van de terrasafzettingswelving. Mogelijk heeft dit deel 

vaker onder invloed gestaan van het water, zoals naar voren kwam bij een archeologische 

onderzoek 400 m ten oosten van het plangebied. Ook dit deel is vanaf in ieder geval het begin van 

de 19e eeuw onbewoond en onbebouwd geweest. De verwachting is dat het onbewoond is 

geweest sinds de veenwinning en ontginning van dit gebied. Bewoning vond voornamelijk plaats 

langs het bewoningslint waar deelgebied 1 aan ligt. Verstoringen in de bodem zullen zich beperken 

tot ontginnings- en ploegsporen. De verwachting voor archeologische waarden is voor de perioden 

Late Middeleeuwen - Nieuwe Tijd hierdoor laag. 
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Stratigrafische positie 

Het archeologisch relevante niveau bevindt zich vanaf maaiveld, onder de bouwvoor (30 cm -Mv). Het 

wordt gevormd door de top van het dekzand. Hierin worden sporen vanaf het Paleolithicum tot het 

Mesolithicum verwacht. In deelgebied 1 komen laarpodzolgronden voor, waardoor een plaggendek 

van 30 - 50 cm dik aangetroffen kan worden op de natuurlijke afzettingen. In deze laag kunnen sporen 

aanwezig zijn uit de Late Middeleeuwen tot de Nieuwe Tijd. Het opgebrachte dek heeft mogelijk de 

onderliggende archeologische waarden beschermd. Bij deelgebied 2 komen poldervaaggronden voor, 

waarin sporen vanaf het Paleolithicum tot en met de Nieuwe Tijd worden verwacht vanaf 30 cm -Mv. 

Mogelijk is de bovenste laag verstoord, maar diepere sporen kunnen nog intact zijn. 

Complextypen 

In beide deelgebieden worden voor het Laat-Paleolithicum en het Mesolithicum 

nederzettingsterreinen, grafvelden of extractiekampen verwacht, met eventueel sporen van 

landgebruik. Dit waren seizoensgebonden plekken waar jagers/verzamelaars gedurende een korte tijd 

verbleven. Dergelijke plekken kenmerken zich door een strooiing van bekapte stukken vuursteen en 

(eventueel) haardkuilen.  

Voor de periode Late Middeleeuwen - Nieuwe Tijd worden in deelgebied archeologische waarden 

verwacht die in de context staan van nabij gelegen lintbewoning. Het is mogelijk archeologische resten 

aan te treffen zoals perceelaanduiding en een zogenaamde cultuurlaag: een doorwerkte oude bodem 

met kleine fragmenten baksteen, aardewerk, of natuursteen. 
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10. Resultaten veldonderzoek 

Onderzoekstrategie Verkennend booronderzoek 

Aantal boringen 9 

Type boor Edelmanboor  

Boordiameter 7 cm 

Maximale boordiepte 150 cm -Mv 

 

Werkwijze 

Het doel van het veldonderzoek is het toetsen van de gespecificeerde archeologische verwachting in 

het plangebied, zoals deze is opgesteld in Hoofdstuk 9. Hiertoe is in het plangebied ter plaatse van de 

voorgenomen ontwikkelingen een verkennend booronderzoek uitgevoerd. De boringen zijn gebruikt 

om de mate van intactheid van de bodem te bepalen, inzicht te krijgen in de bodemopbouw en de 

landschappelijke ligging van het plangebied. In totaal zijn in het plangebied negen boringen gezet 

(boring 1-9). Boring 1 tot en met 5 zijn gezet in deelgebied 2, boring 6 tot en met 9 in deelgebied 1. De 

boringen zijn handmatig gezet met behulp van een Edelmanboor met een diameter van 7 cm. De 

boorkernen zijn gefotografeerd, waarna ze zijn beschreven volgens de NEN5104 en de Archeologische 

Standaard Boorbeschrijvingsmethode (ASB; SIKB 2008). De opgeboorde monsters na afloop van de 

beschrijving handmatig verbrokkeld, versneden en doorzocht op de aanwezigheid van archeologische 

indicatoren (zoals bot, aardewerk, baksteen, bewerkt vuursteen en houtskool). 

De foto’s en beschrijvingen zijn opgenomen in bijlagen 8 en 9. De boringen zijn zo uitgevoerd ter 

plaatse van de voorgenomen ingrepen in het plangebied, grotendeels rondom de bestaande 

bebouwing. De boorpuntenkaart is afgebeeld in bijlage 7. De hoogteligging ten opzichte van NAP van 

de boorpunten is afgeleid van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN; bijlage 4). 

Veldwaarnemingen 

Het plangebied is opgedeeld in twee deelgebieden. Het zuidelijk gelegen deelgebied 1 is ten tijde van 

het veldonderzoek in gebruik als weiland met een verharde oprit naar een achtergelegen perceel. 

Deelgebied 2 is ten tijde van het onderzoek in gebruik als weiland en akker, gescheiden door een sloot.  

Foto’s ten tijde van het veldonderzoek zijn weergegeven in figuur 9. 

 

Figuur 9: Foto's van het plangebied ten tijde van het veldonderzoek. Deelgebied 1 is te zien op de linkerfoto. 
Deelgebied 2 is te zien op de rechterfoto. 
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Deelgebied 1: Lithologie en bodemopbouw 

De opbouw in deelgebied 1 is als volgt: Aan het maaiveld is een pakket zwak siltig, matig fijn kalkloos 

zand aangetroffen. De top van dit pakket bestaat uit een sterk omgezet zand met een lichtbruingrijs 

tot donkerbruine kleur met brokken geel zand. De aanwezigheid van deze gele zandbrokken en de 

vlekkerigheid van dit zandpakket wijzen op een verstoring van de oorspronkelijke bodemopbouw. De 

verstoringsdiepte verschilt per boring. In boring 6 reikt deze tot 75 cm -Mv (0,79 m + NAP), in boring 7 

tot 110 cm -Mv (0,53 m +NAP), in boring 8  tot 120 cm -Mv (0,84 m +NAP) en in boring 9 tot 85 cm -Mv 

(1,17 m +NAP).  

Onder het verstoringspakket is tot een diepte van 105 tot 130 cm -Mv (tussen 0,97 en 0,23 m +NAP) 

een pakket matig tot sterk siltig, matig fijn kalkloos zand aangetroffen. Op basis van deze gegevens 

wordt het zandpakket geïnterpreteerd als dekzand. Er zijn enkele aanwijzingen voor bodemvorming 

aangetroffen. Direct onder het verstoringspakket is een zwak tot sterk humeuze, donkerbruine tot 

donkerbruingrijze laag aangetroffen, die wordt geïnterpreteerd als A-horizont. De dikte varieert sterk; 

van 5 cm (boring 9) tot 55 cm (boring 6). In boring 9 is onder deze A-horizont een oranjegrijze, zwak 

humeuze zandlaag aangetroffen, die wordt geïnterpreteerd als BC-horizont. Deze bevindt zich op een 

diepte tussen de 90 en 105 cm -Mv (1,12 en 0,97 m +NAP).  

Onder de A-horizont (en in boring 9 onder de BC-horizont) is een pakket matig siltig, matig fijn, matig 

grindig zand aangetroffen tot aan de maximaal bereikte boordiepte (tussen de 130 en 150 cm -Mv; 

0.72 tot 0,04 m +NAP). Vanwege deze grindige bijmenging is het pakket geïnterpreteerd als lokale 

beekafzetting behorende tot de Formatie van Boxtel. Bodemkundig behoort dit pakket tot de C-

horizont. 

Deelgebied 2: Lithologie en bodemopbouw 

De bodemopbouw in deelgebied 2 verschilt ten opzichte van deelgebied 1. De top van het profiel 

(bouwvoor) bestaat lithologisch gezien uit een sterk zandige, matig humeuze klei. Deze laag is 

donkerbruingrijs van kleur en bevat sporen van plantenresten. Dit pakket heeft een dikte tussen de 35 

en 40 centimeter, de ondergrens bevindt zich op een diepte tussen 0.24 m +NAP en 0,36 m -NAP.  

Onder het kleipakket is tot de maximaal bereikte boordiepte (70 tot 120 cm -Mv, tussen 0,60 en 0,66 

m -NAP) zand aangetroffen. Dit zandpakket is matig siltig, matig fijn en kalkloos. Op basis van deze 

lithologische gegevens wordt dit zand geïnterpreteerd als dekzand. De top van het profiel bestaat uit 

een opgebracht kleidek. In het zandpakket zijn sporen van bodemvorming waargenomen. In boring 1 

is op een diepte van 35 cm -MV (0,02 m +NAP) een BC-horizont waargenomen. Deze is matig humeus 

en donkerbruingrijs-bruingeel van kleur en voorzien van roestvlekken (oxidatie-

reductieverschijnselen). De onderkant van deze bodemhorizont ligt op een diepte van 60 cm -Mv (0,23 

m -NAP). Hieronder is de C-horizont aanwezig, bestaande uit grijsgeel zand. In boring 2 is eveneens 

een BC-horizont waargenomen op een diepte van 35 cm -Mv (0,05 m +NAP). Deze is donkerbruingrijs – 

bruingeel van kleur en matig humeus. Ook hier is de BC-horizont voorzien van roestvlekken. De C-

horizont bevindt zich op een diepte van 55 cm -Mv (0,25 m -NAP). In boring 3 en 4 is geen intacte 

bodemopbouw aangetroffen. Hier bestaat de top van het zand uit een pakket bruingrijs zand met gele 

brokken. Dit pakket wordt geïnterpreteerd als bodemverstoring: de oorspronkelijke bodem is hier 

zodanig omgewerkt dat materiaal van verschillende bodemhorizonten door elkaar is gemengd. Deze 

verstoring bevindt zich direct onder de bouwvoor tot een diepte van 100 cm -Mv (0,44 m -NAP) in 

boring 3, in boring 4 ligt de ondergrens op een diepte van 115 cm -Mv (0,56 m -NAP). In boring 5 

bevindt de geelgrijze C-horizont zich direct onder de bouwvoor, op een diepte van 40 cm -Mv (0,36 m -

NAP).  

Archeologische indicatoren 
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Tijdens het veldonderzoek zijn tijdens het verbrokkelen van de grondmonsters geen archeologische 

indicatoren aangetroffen. 

Archeologische interpretatie 

De lithologie en bodem varieert per deelgebied. In het zuidelijk gelegen deelgebied 1 zijn in de 

onderkant van het bodemprofiel zwak grindige zandafzettingen aanwezig, die zijn geïnterpreteerd als 

beekafzettingen. Deze zijn afgedekt door dekzand. De top van het bodemprofiel in dit deelgebied is tot 

een diepte van 75 á 120 cm -Mv omgewerkt. Hieronder zijn in het dekzand en beekafzettingen sporen 

van bodemvorming waargenomen (A-C en A-BC-C-horizonten). Hoewel er aanwijzingen zijn voor een 

intacte bodem, kan echter niet worden geconcludeerd dat hier een archeologisch relevant niveau 

aanwezig is. De betreffende bodem wijst op zeer natte omstandigheden in dit deelgebied. Vanwege 

deze natte omstandigheden heeft het zuidelijke deelgebied geen aantrekkelijke vestigingslocatie 

gevormd in het verleden.  

In het noordelijk gelegen deelgebied 2 bestaat de ondergrond uit een opgebracht kleidek (bouwvoor) 

met daaronder dekzand. In het dekzand zijn in boring 1 en 2 sporen van bodemvorming waargenomen 

(BC- en C-horizonten). Ook in dit deelgebied zijn aanwijzingen voor natte omstandigheden; in de BC-

horizont zijn roestvlekken aangetroffen (oxidatie-reductieverschijnselen). Deze roestvlekken wijzen op 

een dermate hoge grondwaterstand dat ook dit deelgebied niet zal zijn verkozen als vestigingsplaats in 

het verleden. Daarnaast is de bodemopbouw in boring 3 tot en met 5 dermate verstoord, dat ook hier 

geen archeologisch relevante niveaus aanwezig zijn. Er zijn geen aanwijzingen voor bodemvorming 

waargenomen die wijzen op een intacte bodemopbouw of archeologisch relevant niveau.  
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11. Beantwoording onderzoeksvragen 

 

• Hoe heeft het plangebied oorspronkelijk in het natuurlijk landschap gelegen? 

Deelgebied 1 is gelegen op beek- en dekzandafzettingen. Op basis van bodemkundige gegevens is 

gebleken dat de omstandigheden in dit deelgebied zeer nat is geweest. Deelgebied 2 is gelegen op 

dekzandafzettingen, waarop een kleidek is opgebracht.  

 

• Wat is de bodemopbouw, zijn er binnen de bodemopbouw archeologisch relevante 

bodemniveaus te onderscheiden en hoe diep liggen deze? 

In deelgebied 1 bestaat de top van het bodemprofiel uit een verstoringspakket met een dikte 

tussen de 75 en 120 cm. Hieronder is dekzand aanwezig op beekafzettingen. In het onverstoorde 

pakket zijn sporen van bodemvorming aangetroffen (A-C en A-BC-C-horizonten). De bodem is hier 

echter te nat geweest om een geschikte vestigingslocatie te hebben gevormd in het verleden. 

Hiermee zijn geen archeologisch relevante bodemniveaus te onderscheiden. 

In deelgebied 2 zijn in boring 1 en 2 Hier zijn in boring 1 en 2 aanwijzingen waargenomen voor 

bodemvorming (BC-horizonten). Gezien de roestvlekken in deze bodemlaag is ook dit deelgebied te 

nat geweest om een aantrekkelijke vestigingsplaats te hebben gevormd. Daarnaast is de 

bodemopbouw in boring 3 tot en met 5 dermate verstoord, dat ook hier geen archeologisch 

relevant niveau kan worden onderscheiden. 

 

• In hoeverre zijn de archeologisch relevante bodemniveaus nog intact (verstoring, erosie, 

afdekkend substraat)? 

Niet van toepassing. Er zijn geen archeologisch relevante bodemniveaus aangetroffen in het 

plangebied. 

 

• Wat is de archeologische verwachting van het plangebied en in hoeverre is deze te differentiëren 

in laag, middelhoog en hoog? 

Op basis van het bureauonderzoek en verkennend booronderzoek geldt er voor beide 

deelgebieden een lage archeologische verwachting. Er zijn geen relevante bodemniveaus 

aangetroffen die wijzen op de mogelijke aanwezigheid van archeologische resten in het 

plangebied.



27 
 

12. Conclusies en advies 

Conclusie 

Op basis van het bureauonderzoek is vastgesteld dat het plangebied op terrasafzettingen met dekzand 

en/of beekafzettingen ligt. Hier kunnen in de top van het dekzand archeologische resten aanwezig zijn 

uit de periode Paleolithicum - Nieuwe Tijd, mits de bodemopbouw in het plangebied niet verstoord is. 

Uit het veldonderzoek blijkt dat in deelgebied 1 inderdaad dekzand aanwezig is. Het dekzand bevindt 

zich echter onder een verstoringspakket met een dikte tussen de 75 en 120 centimeter. Er zijn 

eveneens lokale beekafzettingen aangetroffen. In de deels intacte dekzand- en beekafzettingen zijn 

sporen van bodemvorming aangetroffen. De aangetroffen bodem is echter onder een dusdanig nat 

milieu gevormd dat dit deelgebied geen aantrekkelijke vestigingsplaats heeft gevormd in het verleden.  

In deelgebied 2 is eveneens dekzand aangetroffen onder een opgebracht kleidek. In boring 1 en 2 zijn 

sporen van bodemvorming waargenomen (BC- en C-horizonten). Er zijn echter aanwijzingen dat ook in 

dit deelgebied natte omstandigheden zijn geweest. Daarbij komt dat in boring 3 tot en met 5 een 

verstoorde bodemopbouw is aangetroffen. Hiermee zijn in beide deelgebieden geen archeologisch 

relevante bodemniveaus te onderscheiden. Er worden in beide deelgebieden geen archeologische 

resten verwacht.  

Advies 

In het plangebied bestaat het voornemen een bestemmingsplanwijziging uit te voeren. In het zuidelijk 

deelgebied moet de bestemmingsplanwijziging woningbouw mogelijk maken, in het noordelijk 

deelgebied is deze wijziging ten behoeve van uitbreiding van het agrarische bouwvlak. Op basis van 

het bureauonderzoek en verkennend booronderzoek is geconcludeerd dat sprake is van een lage 

verwachting op het aantreffen van archeologische waarden. Wij adviseren in het nieuwe 

bestemmingsplan daarom een dubbelbestemming ‘Waarde Archeologie’ op te nemen overeenkomstig 

met de deze lage verwachting, waarbij alleen ingrepen groter dan 1,0 ha vooraf dienen te worden 

gegaan door aanvullende archeologische onderzoeksstappen.  

Het bovenstaande betreft een advies. Op basis van de resultaten van het onderzoek neemt het 

bevoegd gezag, de gemeente Steenbergen, een selectiebesluit over de opname van een 

dubbelbestemming ‘Waarde Archeologie’ in het bestemmingsplan. Dit besluit kan en mag afwijken 

van hetgeen is geadviseerd door Transect.
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 Archeologische periode-indeling voor Nederland 

Periode Deel-/subperiode Van Tot 

    
Recent  1945 na Chr. 2050 na Chr. 

    
Nieuwe Tijd Late-Nieuwe tijd 1850 na Chr. 1945 na Chr. 

  Midden-Nieuwe tijd 1650 na Chr. 1850 na Chr. 

  Vroege-Nieuwe tijd 1500 na Chr. 1650 na Chr. 

    
Middeleeuwen Late-Middeleeuwen B 1250 na Chr. 1500 na Chr. 

  Late-Middeleeuwen A 1050 na Chr. 1250 na Chr. 

  Vroege-Middeleeuwen D 900 na Chr. 1050 na Chr. 

  Vroege-Middeleeuwen C 725 na Chr. 900 na Chr. 

  Vroege-Middeleeuwen B 525 na Chr. 725 na Chr. 

  Vroege-Middeleeuwen A 450 na Chr. 525 na Chr. 

    
Romeinse Tijd Laat-Romeinse tijd B 350 na Chr. 450 na Chr. 

  Laat-Romeinse tijd A 270 na Chr. 350 na Chr. 

  Midden-Romeinse tijd B 150 na Chr. 270 na Chr. 

  Midden-Romeinse tijd A 70 na Chr. 150 na Chr. 

  Vroeg-Romeinse tijd B 25 na Chr. 70 na Chr. 

  Vroeg-Romeinse tijd A 12 voor Chr. 25 na Chr. 

    
IJzertijd Late-IJzertijd 250 voor Chr. 12 voor Chr. 

  Midden-IJzertijd 500 voor Chr. 250 voor Chr. 

  Vroege-IJzertijd 800 voor Chr. 500 voor Chr. 

    
Bronstijd Late-Bronstijd 1100 voor Chr. 800 voor Chr. 

  Midden-Bronstijd B 1500 voor Chr. 1100 voor Chr. 

  Midden-Bronstijd A 1800 voor Chr. 1500 voor Chr. 

  Vroege-Bronstijd 2000 voor Chr. 1800 voor Chr. 

    
Neolithicum Laat-Neolithicum B 2450 voor Chr. 2000 voor Chr. 

  Laat-Neolithicum A 2850 voor Chr. 2450 voor Chr. 

  Midden-Neolithicum B 3400 voor Chr. 2850 voor Chr. 

  Midden-Neolithicum A 4200 voor Chr. 3400 voor Chr. 

  Vroeg-Neolithicum B 4900 voor Chr. 4200 voor Chr. 

  Vroeg-Neolithicum A 5300 voor Chr. 4900 voor Chr. 

    
Mesolithicum Laat-Mesolithicum 6450 voor Chr. 4900 voor Chr. 

  Midden-Mesolithicum 7100 voor Chr. 6450 voor Chr. 

  Vroeg-Mesolithicum 8800 voor Chr. 7100 voor Chr. 

    
Paleolithicum Laat-Paleolithicum B 18.000 BP 8.800 voor Chr. 

  Laat-Paleolithicum A 35.000 BP 18.000 BP 

  Midden-Paleolithicum 300.000 BP 35.000 BP 

  Vroeg-Paleolithicum - 300.000 BP 
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 Archeologische beleids- en verwachtingskaart, gemeente Steenbergen 
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 Geomorfologie 
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 Maaiveldhoogte 
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 Bodem 
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 Archeologische waarden en onderzoeken 
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 Boorpuntenkaart 
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 Foto’s van boringen 

Enkele foto’s van de boringen ter voorbeeld.  De boringen zijn uitgelegd per blok van 50 cm -Mv, waarbij het 

maaiveld links begint. Bij de boorkernen van de Edelmanboor wijst de onderzijde (het diepste punt) naar 

boven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Boring 6: 0 - 150 cm -Mv 

Boring 2: 0 - 90 cm -Mv 
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 Boorbeschrijvingen 



1

boring: 89062-1
beschrijver: JR, datum: 28-12-2018, X: 82.517, Y: 399.942, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 49E, hoogte: 0,37, precisie hoogte: 1 
cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-
Brabant, gemeente: Steenbergen, plaatsnaam: Welberg, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect b.v.

0 cm -Mv / 0,37 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn, spoor plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: A-horizont
Opmerking: moderne klei-opspoeling

35 cm -Mv / 0,02 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: BC-horizont
Opmerking: oude bouwvoor, fijne roestvlekken

45 cm -Mv / 0,08 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingeel, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: BC-horizont
Opmerking: zeer geleidelijk, fijne roest

60 cm -Mv / 0,23 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, geelgrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: compact, dekzand

 Einde boring op 100 cm -Mv / 0,63 m -NAP

boring: 89062-2
beschrijver: JR, datum: 28-12-2018, X: 82.619, Y: 399.941, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 49E, hoogte: 0,30, precisie hoogte: 1 
cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-
Brabant, gemeente: Steenbergen, plaatsnaam: Welberg, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect b.v.

0 cm -Mv / 0,30 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn, spoor plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: A-horizont
Opmerking: moderne klei-opspoeling

35 cm -Mv / 0,05 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: BC-horizont
Opmerking: oude bouwvoor, fijne roestvlekken, lijkt beperkt omgezet

50 cm -Mv / 0,20 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingeel, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: BC-horizont
Opmerking: zeer geleidelijk, fijne roest

55 cm -Mv / 0,25 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, geelgrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: compact, dekzand

 Einde boring op 90 cm -Mv / 0,60 m -NAP
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boring: 89062-3
beschrijver: JR, datum: 28-12-2018, X: 82.564, Y: 399.905, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 49E, hoogte: 0,56, precisie hoogte: 1 
cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-
Brabant, gemeente: Steenbergen, plaatsnaam: Welberg, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect b.v.

0 cm -Mv / 0,56 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn, spoor plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: A-horizont
Opmerking: moderne klei-opspoeling

25 cm -Mv / 0,31 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn, spoor plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: A-horizont
Opmerking: zandige moderne bouwvoor

35 cm -Mv / 0,21 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: A-horizont
Opmerking: zeer brokkig, gelaagd. Oorzaak: drainage?

50 cm -Mv / 0,06 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn, spoor plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: A-horizont
Opmerking: zandige moderne bouwvoor

90 cm -Mv / 0,34 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: A-horizont
Opmerking: zeer brokkig, gelaagd/gebandeerd. Oorzaak: drainage?

100 cm -Mv / 0,44 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, geelgrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: compact, dekzand

 Einde boring op 120 cm -Mv / 0,64 m -NAP

boring: 89062-4
beschrijver: JR, datum: 28-12-2018, X: 82.516, Y: 399.864, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 49E, hoogte: 0,59, precisie hoogte: 1 
cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-
Brabant, gemeente: Steenbergen, plaatsnaam: Welberg, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect b.v.

0 cm -Mv / 0,59 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn, spoor plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: A-horizont
Opmerking: moderne klei-opspoeling

35 cm -Mv / 0,24 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: A-horizont
Opmerking: zeer brokkig, gelaagd. Oorzaak: drainage?

75 cm -Mv / 0,16 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn, spoor plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: A-horizont
Opmerking: zandige moderne bouwvoor

115 cm -Mv / 0,56 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, geelgrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: compact, dekzand

 Einde boring op 120 cm -Mv / 0,61 m -NAP

boring: 89062-5
beschrijver: JR, datum: 28-12-2018, X: 82.612, Y: 399.858, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 49E, hoogte: 0,04, precisie hoogte: 1 
cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-
Brabant, gemeente: Steenbergen, plaatsnaam: Welberg, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect b.v.

0 cm -Mv / 0,04 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn, spoor plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: A-horizont
Opmerking: moderne klei-opspoeling

40 cm -Mv / 0,36 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, geelgrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: compact, dekzand

 Einde boring op 70 cm -Mv / 0,66 m -NAP
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boring: 89062-6
beschrijver: JR, datum: 28-12-2018, X: 82.458, Y: 399.427, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 49E, hoogte: 1,54, precisie hoogte: 1 
cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-
Brabant, gemeente: Steenbergen, plaatsnaam: Welberg, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect b.v.

0 cm -Mv / 1,54 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, matig fijn, spoor plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: A-horizont
Opmerking: lichte korrels. Opgebracht/esdek?

25 cm -Mv / 1,29 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, lichtgrijsbruin, matig fijn, spoor plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: A-horizont
Opmerking: sterk omgezet met dekzand/opvulzand

75 cm -Mv / 0,79 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig fijn, weinig plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: A-horizont
Opmerking: GW-100, veenrestant/slootvulling

110 cm -Mv / 0,44 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont
Opmerking: intacte oude bouwvoor, zeer nat

130 cm -Mv / 0,24 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, oranjegeel, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken
Opmerking: loopt uit boor, geleidelijk aan lichter

 Einde boring op 150 cm -Mv / 0,04 m +NAP

boring: 89062-7
beschrijver: JR, datum: 28-12-2018, X: 82.501, Y: 399.439, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 49E, hoogte: 1,63, precisie hoogte: 1 
cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-
Brabant, gemeente: Steenbergen, plaatsnaam: Welberg, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect b.v.

0 cm -Mv / 1,63 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, matig fijn, spoor plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: A-horizont
Opmerking: lichte korrels. Opgebracht/esdek?

60 cm -Mv / 1,03 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, lichtgrijsbruin, matig fijn, spoor plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: A-horizont
Opmerking: sterk omgezet met dekzand/opvulzand

90 cm -Mv / 0,73 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, matig fijn, spoor plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: A-horizont
Opmerking: lichte korrels, minder omgezet

110 cm -Mv / 0,53 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig fijn, weinig plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: A-horizont
Opmerking: GW-100, veenrestant/slootvulling

120 cm -Mv / 0,43 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont
Opmerking: intacte oude bouwvoor, zeer nat

140 cm -Mv / 0,23 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, oranjegeel, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken
Opmerking: loopt uit boor, geleidelijk aan lichter

 Einde boring op 150 cm -Mv / 0,13 m +NAP
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boring: 89062-8
beschrijver: JR, datum: 28-12-2018, X: 82.529, Y: 399.460, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 49E, hoogte: 2,04, precisie hoogte: 1 
cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-
Brabant, gemeente: Steenbergen, plaatsnaam: Welberg, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect b.v.

0 cm -Mv / 2,04 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, matig fijn, spoor plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: A-horizont
Opmerking: lichte korrels. Opgebracht, met plastic

55 cm -Mv / 1,49 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, grijsbruin, matig fijn, spoor plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: AE-horizont
Opmerking: opgebracht/ingewerkt, brokjes bouwzand?

90 cm -Mv / 1,14 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: E-horizont
Opmerking: zeer lichte zandlaag, E-horizont achtig. Moernering?

120 cm -Mv / 0,84 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont
Opmerking: intacte oude bouwvoor, zeer nat

140 cm -Mv / 0,64 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, oranjegeel, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken
Opmerking: loopt uit boor, geleidelijk aan lichter

 Einde boring op 150 cm -Mv / 0,54 m +NAP

boring: 89062-9
beschrijver: JR, datum: 28-12-2018, X: 82.545, Y: 399.484, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 49E, hoogte: 2,02, precisie hoogte: 1 
cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-
Brabant, gemeente: Steenbergen, plaatsnaam: Welberg, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect b.v.

0 cm -Mv / 2,02 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, grijsbruin, matig fijn, spoor plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: A-horizont
Opmerking: met plastic en recent puin, intacte wortels

85 cm -Mv / 1,17 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijsbruin, matig fijn, spoor plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont
Opmerking: sterk humeus, lichte korrels, esgrond?

90 cm -Mv / 1,12 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, oranjegrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: BC-horizont
Opmerking: zeer geleidelijk, intact?

105 cm -Mv / 0,97 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, grijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: roestarm

 Einde boring op 130 cm -Mv / 0,72 m +NAP



  

Bijlage 5  Waterparagraaf
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1 AANLEIDING WATERPARAGRAAF 
 
 
In opdracht van V.O.F. Gebr. Jacobs is door AGEL adviseurs een waterparagraaf opgesteld ten 
behoeve van een ruimtelijke ontwikkeling te Welberg. De ruimtelijke ontwikkeling bestaat uit het 
concentreren van de agrarische bedrijvigheid van het bedrijf op haar nieuwste locatie aan het 
Welbergswegje 3. De locatie aan de Welbergsedijk 51 wordt daardoor overbodig. 
 
Om de voorgenomen ontwikkeling mogelijk te maken wordt een bestemmingsplanprocedure 
doorlopen. De noodzakelijk geachte omgevingsonderzoeken dienen als onderbouwing voor de 
bestemmingsplanprocedure. In het kader van deze procedure dient er een wateradvies van het 
waterschap te komen in de vorm van een goedgekeurde waterparagraaf. 
 
In de waterparagraaf worden mogelijke adviezen gegeven voor de toekomstige waterhuishouding 
van het plangebied. Deze adviezen zijn daarbij gebaseerd op:  
1. Het beleid van het voerende waterschap Brabantse Delta en de gemeente Steenbergen; 
2. Resultaten bureauonderzoek. 
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2 BELEID 
 
 
De voerende waterschappen in Nederland richten zich op een veilig en goed bewoonbaar land 
met gezonde duurzame watersystemen. Nagestreefd wordt het vergroten van de 
belevingswaarde van stedelijk water, natuurvriendelijke inrichtingen en de duurzaamheid van 
watersystemen. De waterbeheerders werken daarom samen met gemeenten, die de regie hebben 
over de ruimtelijke ordening en het beheer van de openbare ruimte, om deze doelstellingen te 
behalen. 
 
Het waterschap Brabantse Delta is verantwoordelijk voor de waterkwantiteit en –kwaliteit in het 
onderhavige gebied. De bestaande riolering in de omgeving van het plangebied is in beheer en 
eigendom van de gemeente Steenbergen.  
 
2.1 Rijksbeleid 
 
Het Nationaal Bestuursakkoord Water- actueel (NBW-actueel, 2008) is een actualisatie van het 
oorspronkelijk NBW uit 2003. Het betreft een overeenkomst tussen het rijk, de provincies, het 
Inter Provinciaal Overleg (IPO), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Unie van 
Waterschappen. Het beleid van WB21 en KRW zijn belangrijke pijlers van het akkoord. Het NBW 
heeft tot doel om in 2015 het watersysteem op orde te hebben en daarna op orde te houden 
anticiperend op veranderende omstandigheden zoals onder andere de verwachte 
klimaatverandering, zeespiegelstijging, bodemdaling en toename verharde oppervlak. In de 
actualisatie 2008 is meer nadruk gelegd op klimaatveranderingen, de stedelijke wateropgave, 
ontwikkelingen in de woningbouw en infrastructuur en de implementatie van de Europese 
Kaderrichtlijn Water. 
 
2.2 Provinciaal beleid 
 
Op regionaal niveau is de provincie verantwoordelijk voor het beleidsveld water. Vigerend is het 
Provinciale Milieu- en Waterplan 2016-2021 (PMWP). Het PMWP is de structuurvisie voor het 
aspect water op grond van de Wet ruimtelijke ordening en hanteert een integrale benadering van 
de fysieke leefomgeving, vooruitlopend op de komst van de Omgevingswet. Het plan concentreert 
zich op de nieuwe uitdagingen in de toekomst, de uitgangspunten daarbij zijn: 

 Balans tussen efficiënt beschermen en duurzaam benutten van de fysieke leefomgeving; 
 Uitnodigend voor partijen die verantwoordelijkheid nemen; streng voor achterblijvers; 
 Opgaven integraal en gebiedsgericht oplossen; 
 Een dynamische en uitnodigende uitvoeringsagenda, samen met de partners uit te 

voeren. 
 
2.3 Beleid waterschap Brabantse Delta 
 
Het waterschap Brabantse Delta is verantwoordelijk voor het waterbeheer in de gemeente. Het 
gaat dan om het waterkwantiteits en -kwaliteitsbeheer, de waterkeringzorg, waterzuivering, het 
grondwaterbeheer, het waterbodembeheer en vaak ook het scheepvaartbeheer. Het waterschap 
heeft de grondslag van haar beleid opgenomen in het waterbeheerplan 2016-2021 ‘Grenzeloos 
verbindend’, wat is afgestemd op Europees, nationaal en provinciaal beleid. Speerpunten uit het 
waterbeheerplan zijn klimaatadaptatie, innovaties, ruimtelijke ontwikkelingen, toekomstig 
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medegebruik en het tegengaan van verdroging. Deze ontwikkelingen geven aanleiding tot nieuwe 
accenten: 

 Het nationale Deltaprogramma voor waterveiligheid en de versterking van de dijken langs 
de Rijkswateren en de regionale rivieren; 

 Het optimaliseren van de zoetwatervoorziening met het oog op de toenemende droogte. 
 

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 waterschap Brabantse Delta 2015 bevat gebods- en 
verbodsbepalingen met betrekking tot ingrepen die consequenties hebben voor de 
waterhuishouding en het waterbeheer. De legger geeft aan waar de waterstaatswerken liggen, 
aan welke afmetingen en eisen die moeten voldoen en wie onderhoudsplichtig is. Veelal is voor 
deze ingrepen een watervergunning van het waterschap benodigd. 
 
De drie Brabantse waterschappen, Aa en Maas, De Dommel en Brabantse Delta hebben hun 
keuren geharmoniseerd. Als onderdeel van dit harmonisatietraject hanteren de waterschappen 
sinds 1 maart 2015 dezelfde (beleids)uitgangspunten voor het beoordelen van plannen waarbij 
het verhard oppervlak toeneemt. 
 
Bij een toename en afkoppelen van het verhard oppervlak geldt het uitgangspunt dat plannen 
zoveel mogelijk hydrologisch neutraal worden uitgevoerd. Vanwege dit principe wordt bij 
uitbreiding van verhard oppervlak voor de omgang met hemelwater uitgegaan van de 
voorkeursvolgorde infiltreren, bergen, afvoeren. De waterschappen maken bij het beoordelen van 
plannen met een toegenomen verhard oppervlak onderscheid tussen grote en kleine plannen. 
 
2.4 Beleid gemeente Steenbergen 
 
Op november 2013 hebben de gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, 
Steenbergen, Woensdrecht en waterschap Brabantse Delta het vGRP Halderberge 2014-2019 
vastgesteld. Dit als samenwerkingsverband Waterkring West. 
 
Met betrekking tot het hemelwater hanteert de gemeente dat het in gescheiden gerioleerde 
wijken en bij nieuwbouw de particulier het hemelwater gescheiden van het afvalwater moeten 
aanbieden. In drukrioleringsgebieden en bij gebruik van een IBA dient de particulier het 
hemelwater op zijn perceel zelf te verwerken. 
In navolging op het landelijke beleid, vastgesteld in het Nationaal Bestuursakkoord Water, en 
Waterbeheer 21e eeuw worden de volgende tritsen voor de omgang met hemelwater gehanteerd: 
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Conform het hemelwaterbeleid van het waterschap streeft de Waterkring West naar een volledig 
gescheiden inzameling en verwerking van afval- en hemelwater, zolang de lokale situatie dit 
toelaat. De gemeente zal het besluit tot de wijze van inzameling en transport van hemelwater 
altijd in overleg met het waterschap nemen. 
 
Onder andere door het afkoppelen wordt invulling gegeven aan bovenstaande principes. Voor het 
grondgebied van de gemeente betekent dit dat, daar waar mogelijk, nuttig en doelmatig, 
aangesloten verhard oppervlak wordt afgekoppeld van het gemengde rioolstelsel. Dus 
hemelwater ’schoonhouden en scheiden’ door het niet langer af te voeren samen met het ‘vuile’ 
afvalwater. 
 
2.5 Watertoetsproces 
 
Het watertoetsproces is een belangrijk instrument om het waterbelang in ruimtelijke plannen en 
besluiten te waarborgen. Het gaat daarbij om alle waterhuishoudkundige aspecten, waaronder 
veiligheid, wateroverlast, watertekort, waterkwaliteit en verdroging, en om alle wateren: 
rijkswateren, regionale wateren en grondwater. Het is niet een toets achteraf, maar een proces 
dat de initiatiefnemer van een ruimtelijk plan en de waterbeheerder in een zo vroeg mogelijk 
stadium met elkaar in gesprek brengt. 
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3 BESCHRIJVING HUIDIGE SITUATIE 
 
 
3.1 Gebiedsbeschrijving 
 
Het plangebied is gelegen ten oosten van het centrum van de woonplaats Welberg in de 
gemeente Steenbergen. Het ligt binnen het bestaande bebouwingslint langs de Welbergsedijk en 
heeft een oppervlakte van circa 15.999 m². Op onderstaande afbeelding is de begrenzing van 
het plangebied weergegeven. Het maaiveldniveau ligt gemiddeld op 1,70 m +N.A.P in het 
plangebied (AHN). 
 
Figuur 3.1: Situering plangebied met planlocatie rood omkaderd (bron: Cyclomedia) 

 
 
3.2 Bodem 
 
De lokale bodemopbouw is te kenmerken als de formatie van Naaldwijk, bestaande uit zeeklei op 
veen. De bodemkundige hoofdeenheid is te omschrijven als zandgronden; voedselarm en vochtig 
tot droog. 
 
3.3 Waterschap aspecten 
 
Er zijn diverse B-waterlopen gelegen in het plangebied (zie de roze lijnen in figuur 1.3.2). 
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Figuur 3.2: Waterschap aspecten (bron: Brabantse Delta). 

  
 
Het plangebied maakt geen onderdeel uit van een grondwaterbeschermingsgebied, beschermd 
gebied wat is aangewezen als natte natuurparel, waterberging, keringen of peilbesluitgebied. Wel 
is het gebied een grondwaterdeelgebied (IV Polders). 
 
3.4 Grondwater 
 
De lokale gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) bevindt zich conform grondwatertrap VI 
(bron: Kaartbank Brabant) op 40-80 cm –mv met een GLG > 120 cm –mv.  
 
Opgemerkt wordt dat de freatische grondwaterstromingsrichting lokaal kan worden beïnvloed 
door de aanwezigheid van oppervlaktewater, kabels en leidingen, cunetten, funderingen en 
dergelijke. De regionale grondwaterstromingsrichting van het eerste watervoerende pakket is 
eveneens overwegend noordwestelijk gericht. De locatie is niet gelegen in een 
grondwaterwingebied of grondwaterbeschermingsgebied. 
 
3.5 Riolering (bestaand) 
 
In de Welbergsedijk is momenteel een gemengd rioolstelsel gelegen. 
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4 BESCHRIJVING TOEKOMSTIGE SITUATIE 
 
 
4.1 Planbeschrijving 
 
V.O.F. Gebr. Jacobs exploiteert een vollegronds akkerbouwbedrijf. De verdeling van de 
oppervlaktes ten opzichte van de huidige en toekomstige situatie zijn weergegeven in tabel 1.4.1. 
 
Tabel 4.1: Oppervlakteverdeling bestaande vs. toekomstige situatie. 

Oppervlaktes Bestaand m² Toekomstig m² 
Dakoppervlak 3.532 1.075 
Verharding 4.090 290 
Onverhard/groen 8.377 7.895 
Water 0 0 
Nieuw perceel (60% verhard) n.v.t. 6.739 
Totaal 15.999 15.999 

 
Op basis van deze gegevens is er sprake van een verhardingsafname van 2.214 m2 (huidig (7.622 
m²) – toekomstig (5.408 m²)). 
 
4.2 Wateropgave 
 
Met betrekking tot hydrologisch neutraal ontwikkelen hebben de drie Brabantse waterschappen, 
Aa en Maas, De Dommel en Brabantse Delta hun keuren geharmoniseerd tot de Keur 2015. 
Daarnaast zijn de algemene regels vastgelegd binnen de “Algemene regels waterschap Brabantse 
Delta”. De beleidsregels aanvullend op de Keur zijn verder vastgelegd binnen de “Beleidsregels 
voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater”. Aanvullend op de beleidsregel 13 is het stuk 
“Hydrologische uitgangspunten bij de keurregel voor afvoeren van hemelwater, Brabantse 
waterschappen”. De waterschappen maken bij het beoordelen van plannen met een toegenomen 
verhard oppervlak onderscheid tussen grote en kleine plannen. De grenswaarden waaraan 
getoetst wordt zijn; minder dan 2.000 m², tussen de 2.000 m² en 10.000 m² en meer dan 10.000 
m². 
 
Het is, conform artikel 3.6 uit de Keur 2015, verboden om zonder vergunning neerslag door 
toename van verhard oppervlak of door afkoppelen van bestaand oppervlak, tot afvoer naar een 
oppervlaktewaterlichaam te laten komen. Volgens de Algemene Regel wordt vrijstelling wordt 
verleend van dit verbod, wanneer de verhardingstoename minder bedraagt dan de grenswaarde 
van 2.000 m². 
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4.3 Behandeling vuilwater (DWA) 
 
In het plangebied zullen 7 woningen worden gebouwd. Er wordt gemiddeld 120 liter vuilwater 
per dag geproduceerd per inwoner en afgevoerd naar het rioolstelsel. Per woning wordt uitgegaan 
van een gemiddelde woningbezetting van 2,5 bewoners. Dit betekent dat er dus 7 x 2,5 x (120 / 
1.000) = 2,1 m³ per dag vanuit het plangebied wordt “geproduceerd”. De maximale toename 
van DWA-afvoer bij 10 l/uur/inw. bedraagt (10 / 1.000) x 7 x 2,5 = 0,175 m³/uur. 
 
Het vuilwater vanuit het plangebied dient te worden aangesloten op het bestaande gemengde 
rioolstelsel in de Welbergsedijk. 
 
4.4 Ontwatering planlocatie en verdiept bouwen 
 
Om grondwateroverlast te voorkomen, wordt gestreefd naar een bepaalde minimale 
ontwateringsdiepte bij de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG). Zo hanteert de gemeente 
Steenbergen voor bijvoorbeeld woningen met een kruipruimte een minimaal benodigde 
ontwateringsdiepte van +0,50 m ten opzichte van de maatgevende hoogste grondwaterstand. 
 
De maatgevende GHG-situatie bedraagt 0,40-0,80 m –mv met een bestaand maaiveldniveau ter 
plaatse van het plangebied van 1,70 m +N.A.P. Hiermee wordt er naar verwachting voldaan aan 
de minimale ontwateringsdiepte die gesteld wordt door de gemeente.  
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5 ADVIES WATERBEHEERDER 
 
 
Geconcludeerd kan worden dat met in achtneming van bovenstaande waterneutraal wordt 
ontwikkeld. De aanpassingen van de waterhuishouding voldoen dan ook aan de doelstellingen 
voor duurzaam waterbeheer. 
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Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl.

Berekening bouwfase en gebruiksfase

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RvQswJDrYyJY (05 december 2019)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

AGEL Welbergsedijk 3, 4651 TH welberg

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Welbergsedijk (Jacobs) RvQswJDrYyJY

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

05 december 2019, 17:06 2020 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1 Situatie 2 Verschil

NOx 42,89 kg/j 7,81 kg/j -35,07 kg/j

NH3 < 1 kg/j < 1 kg/j < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste verschil
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen verschillen opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting sloop agr. bedrijf en toevoegen 7 woningen

RvQswJDrYyJY (05 december 2019)Resultaten bouwfase

gebruiksfase

Resultaten
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Locatie
bouwfase

Emissie
bouwfase

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

verkeer west
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j < 1 kg/j

verkeer oost-noord
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

bouwlocatie
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 41,59 kg/j

RvQswJDrYyJY (05 december 2019)Resultaten bouwfase

gebruiksfase

Resultaten
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Locatie
gebruiksfase

Emissie
gebruiksfase

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

verkeer west
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 5,66 kg/j

verkeer oost-noord
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 2,16 kg/j

RvQswJDrYyJY (05 december 2019)Resultaten bouwfase

gebruiksfase

Resultaten
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Emissie
(per bron)

bouwfase

Naam verkeer west
Locatie (X,Y) 82108, 399333
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 1.560,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 50,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam verkeer oost-noord
Locatie (X,Y) 82684, 400442
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 520,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 50,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RvQswJDrYyJY (05 december 2019)Resultaten bouwfase

gebruiksfase

Resultaten
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Naam bouwlocatie
Locatie (X,Y) 82474, 399490
NOx 41,59 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik

(l/j)

Uitstoot
hoogte

(m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

STAGE IV, 130 –
560 kW,
bouwjaar
2014/01, Cat. Q

bouwwerktuigen 34.384 NOx 41,59 kg/j

RvQswJDrYyJY (05 december 2019)Resultaten bouwfase

gebruiksfase

Resultaten
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Emissie
(per bron)

gebruiksfase

Naam verkeer west
Locatie (X,Y) 82108, 399333
NOx 5,66 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 50,0 / etmaal NOx
NH3

5,66 kg/j
< 1 kg/j

Naam verkeer oost-noord
Locatie (X,Y) 82684, 400442
NOx 2,16 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 10,0 / etmaal NOx
NH3

2,16 kg/j
< 1 kg/j

RvQswJDrYyJY (05 december 2019)Resultaten bouwfase

gebruiksfase

Resultaten
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2019_20191018_c53b8fdaa8

Database versie b429880a81

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/uitleg

RvQswJDrYyJY (05 december 2019)Resultaten bouwfase

gebruiksfase

Resultaten
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GEMEENTE STEENBERGEN 
NOTA VAN INSPRAAKREACTIES 

BESTEMMINGSPLAN 
‘WELBERGSEDIJK 51, WELBERG’ 

 

 



INLEIDING 

Het voorontwerp ‘Welbergsedijk 51’ is op 12 juni 2019 tijdens een inloopavond gepresenteerd. Voor 
deze inloopavond zijn de omwonenden, de dorpsraad en de gemeente uitgenodigd. Daarnaast is de 
inloopavond in de Steenbergse Courant van 7 juni 2019 en via social media aangekondigd. 
 
Voorafgaand zijn omwonenden via een brief van de initiatiefnemers geïnformeerd dat B&W 
medewwerking verlenen aan het opstarten van een planologische procedure tot het opheffen van het 
agrarisch bouwblok en daarmee de sloop van  
de aanwezige bedrijfsopstallen en realisering van 7 nieuw woningen. 
 
De inloopavond werd met ongeveer 80 bezoekers goed bezocht. De opbrengst  
van de avond is dat 5 reactieformulieren zijn ingediend en 3 reactieformulieren  
zijn nagezonden. Enkele omwonenden konden niet op de inloopavond aanwezig zijn. Zij zijn later op 
het gemeentehuis persoonlijk geïnformeerd.  
 
In deze nota worden alle reacties per onderwerp gebundeld, samengevat en vervolgens beantwoord, 
waarbij de gevolgen voor het in procedure te brengen ontwerp bestemmingsplan kenbaar is gemaakt. 
Alle indieners van een reactieformulier hebben een terugkoppeling gekregen.  



REACTIES  

In de navolgende paragraaf zijn de ingediende reacties gebundeld, samengevat en vervolgens 
beantwoord, waarbij de gevolgen voor het in procedure te brengen ontwerp bestemmingsplan 
kenbaar is gemaakt. Hoewel samengevat, zijn de reacties in volle omvang beoordeeld en 
gewogen. 
 
Samenvatting van de reacties 
- Verkeer 

De Welbergsedijk is ter hoogte van het plangebied een smalle bochtige dijkweg met 
diverse onoverzichtelijke kruisingen, waar 50km/uur mag worden gereden. De 
weggebruikers bestaat uit voetgangers, fietsers, auto’s, vrachtwagen en 
landbouwvoertuigen. 
 
Gelet hierop wordt de aanleg van een in/uitrit van de nieuwe woningen op de 
Welbergsedijk als niet gewenst geacht. Verzocht wordt om gebruik te maken van de 
bestaande in/uitrit naar de Welbergsedijk 51. 
 
Daarnaast wordt verzocht om de onoverzichtelijke kruispunten aan te pakken. Het gaat 
hierbij met name om de kruising Welbergsedijk en  
Oud Kromwielswegje, ook bezien in samenhang met de onverharde afslag naar de 
honden-, en paardenclub. 

 
- Hoogte 
 De woningen aan de Welbergsedijk bestaan uit een laag en een kap. Gevraagd wordt om 

de maximale hoogte van de nieuwe woningen te verlagen van 9,5 meter naar 7 meter. 
 
- Afstand 
 De afstand van de nieuwe woningen naar de weg bedraagt 10 meter en die afstand wordt 

als te gering ervaren. De reden waarom de afstand te gering is, is niet nader onderbouwd. 

Informeel overleg na reacties 
Naar aanleiding van bovenstaande reacties op het voorontwerp bestemmingsplan  
heeft de gemeente de initiatiefnemer geadviseerd om met de direct omwonenden  
een keukentafelgesprek aan te gaan met als doel de mogelijkheden te verkennen  
en er samen uit te komen.  
 
Het gesprek heeft op 8 november 2019 plaatsgevonden op de locatie de Welbergsedijk 51 in 
Steenbergen. Voor het keukentafelgesprek waren op één na alle direct omwonenden aanwezig. De 
bedenkingen zijn uitgesproken en de volgende afspraken tussen de initaiefnemer en de omwonenden 
zijn gemaakt.   

- Verkeer 



De woningen worden via de bestaande inritten middels een parallelweg ontsloten. 
 

- Hoogte  
De nokhoogte van de geplande nieuw woningen bedraagt maximaal 8,5 meter. 
 

- Afstand 
De afstand van de woningen tot de Welbergsedijk bedraagt minimaal 10 meter. 

Reactie van de gemeente  
- Verkeer 

De gemeente constateert dat een groot deel van het aspect verkeers-veiligheid los 
staat van de planontwikkeling, aangezien die nu al spelen. Bedoeld wordt de smalle 
gecurvde dijkweg met diverse onoverzichtelijke kruisingen, waar de maximale snelheid 
van 50km/uur geldt. Vastgesteld wordt dat de breedte en de curving van de dijkweg 
een gegeven is: daar zal niets aan worden veranderd. 

 
Waar de gemeente zich voor gaat inzetten is om de maximale snelheid op de 
Welbergsedijk te verlagen en daarnaast de kruising ter hoogte van het Oud 
Kromwielswegje te verbeteren, voor zover mogelijk. Onderkend wordt dat de 
verkeerssituatie ter plaatse voor verbetering vatbaar is, maar zoals aangegeven staat dit 
los van de planontwikkeling en daarmee los van het planologisch proces. 
 
Wat wel samenhangt met de planontwikkeling zijn de reacties om geen aparte in/uitrit bij de 
nieuwe woningen te realiseren, die op de Welbergsedijk uitkomt. De gemeente neemt het 
gezamenlijk voorstel over. Dat houdt in dat de ontsluiting van de nieuwe woningen via een 
parrallelweg naast de Welbergsedijk van de nieuwe woningen zal zijn, gebruik makend van 
de bestaande in/uitritten. 

 
- Hoogte 
 Voor alle woningen in het buitengebied van de gemeente Steenbergen, zo ook voor alle 

woningen aan de Welbergsedijk, gelden dezelfde ouwmogelijkheden, namelijk een 
woning met een bouwhoogte van maximaal 9,5 meter. Om die reden is het logiosch en 
consequent om dezelfde bouwhoogte op deze locatie toe te passen. 
 
De initiatiefnemers en de omwonenden hebben echter in gezamenlijkheid afgesproken 
om de bouwhoogte op 8,5 meter te maximaliseren. Het gaat om een voorstel binnen 
maximale gemeentelijke kaders. Het in goed onderling overleg gecreëerd draagvlak, 
waardeert de gemeente. Om die reden neemt de gemeente dit voorstel over. 
 

  



 
- Afstand 
 De afstand van de meeste woningen aan de Welbergsedijk zijn op korte afstand van de 

weg gepostioneerd. Bij dit straatbeeld zou het in stedenbouwkundig opzicht passend zijn 
om de nieuwe woningen ook op korte afstand te positioneren.  
 
Gelet hierop is het hanteren van een minimale afstand van 10 meter juist niet conform het 
straatbeeld. In onze afweging zijn vanwege de belangen van omwonenden een grotere 
afstand gehanteerd dan het straatbeeld. De afstand van 10 meter vanaf de weg 
beschouwen wij als niet gering. In het (later geformuleerde) gezamenlijk voorstel is 
dezelfde afstand van 10 meter aangehouden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VERSLAG 
 



 
 
 
 
Keukentafelgesprek op 8-11-2019 bij de Gebr. Jacobs over de ingediende bezwaren tegen de geplande 
nieuwe woningen aan de Welbergsedijk 51 te Steenbergen. Aanvang 20.00 uur. 
 
Alle direct omwonenden zijn schriftelijk uitgenodigd voor deelname aan het overleg. 
Voor de aanwezigen wordt verwezen naar de bijgevoegde presentielijst. 
 
Jan Huiszoon, adviseur van de Gebr. Jacobs, opent het overleg en heet de aanwezigen van harte welkom. 
Van de gemeente Steenbergen weten wij dat er bezwaren zijn binnen gekomen tegen de 
woningbouwplannen. Jammer genoeg mochten wij niet weten wie dat zijn en ook niet welke bezwaren er 
leven.  
 
Mede op advies van de gemeente Steenbergen hebben wij dit overleg georganiseerd en zijn de direct 
omwonenden uitgenodigd. De bedoeling is om de levende bezwaren te bespreken en na te gaan of er 
oplossingen mogelijk zijn om hieraan tegemoet te komen. 
 
Alhoewel niet iedereen blij is met de woningbouwplannen gunnen alle bezwaarmakers de Gebr. Jacobs wel 
de realisatie en zijn zij er niet op uit te proberen de plannen tegen te houden.  
 
De heer (…) overhandigt de heer Huiszoon de e-mail gericht aan de heer Mailoa van de gemeente 
Steenbergen van 25 juni 2019 met de bezwaren die bij de buurtbewoners leven onder de mondelinge 
aanvulling gegeven op de voorlichtingsavond, dat autolichten vanuit de geplande uitritten de ruiten van een 
aantal woningen beschijnen. 
 
De heer (…) overhandigt de heer Huiszoon het oorspronkelijke verkavelingsplan met daarop ingetekend 
een parallelweg. Dit plan komt tegemoet aan de bezwaren en heeft de goedkeuring van alle bezwaarmakers.  
 
Volgens bezwaarmakers verbetert dit de veiligheid voor o.a. fietsers, gaan de bezoekers van de nieuwe 
woningen niet langs de Welbergsedijk parkeren en heft bovendien het bezwaar op van de autolichten omdat 
het huidige, veel lagergelegen maaiveld niet of weinig wordt opgehoogd en geen oplopende uitritten de 
ruiten van de tegenoverliggende woningen kunnen beschijnen. 
 
De afstand van de woningen tot de Welbergsedijk dient minimaal 10 meter vanaf buitenkant goot te zijn. 
 
 
Daarnaast is er een bezwaar tegen de maximale nokhoogte van 9,5 meter van de geplande woningen. 
Afgesproken wordt dat een maximale nokhoogte van 8,5 meter acceptabel is mede doordat het huidige 
maaiveld aanzienlijk lager is dan de hoogte van de Welbergsedijk. 
De heer Huiszoon begrijpt de bezwaren en zegt toe de paralelweg en de maximale nokhoogte van de 
woningen in de plannen aan te passen.  
 
Deze rapportage, de presentielijst en jullie plan met parallelweg wordt op hun verzoek naar de gemeente 



Steenbergen gestuurd, alsmede naar onze adviseur AGEL voor de uitvoering van de afgesproken 
planaanpassingen. Hij wijst erop dat de gemeente Steenbergen uiteindelijk de beslissingen neemt. 
 
Tot slot worden alle aanwezigen bedankt voor hun aanwezigheid, hun zienswijze en de oplossingen, die de 
bezwaren hebben opgeheven. 
 
Rapporteur, 
Jan Huiszoon 
 
 
[NB: Vanwege privacyregelgeving is de presentielijst niet bijgevoegd.
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GEMEENTE STEENBERGEN 

NOTA VAN ZIENSWIJZEN 

BESTEMMINGSPLAN 

‘WELBERGSEDIJK 51, WELBERG’ 

 

 



INLEIDING 

 

Het ontwerp-bestemmingsplan ‘ Welbergsedijk 51 ‘ heeft van 5 februari 2020 tot en met 17 maart  

2020 ter inzage gelegen. Het ontwerp-bestemmingsplan was raadpleegbaar op 

www.ruimtelijkeplannen.nl. De publicatie heeft in de Steenbergse Bode, de Staatscourant en op de 

gemeentelijke website plaatsgevonden. 

 

Tijdens de periode van terinzagelegging zijn twee zienswijzen ingediend. Eén van de provincie 

Noord-Brabant en één van een omwonende. Deze zienswijzen zijn binnen de gestelde termijn 

binnengekomen en voldoen aan alle indieningsvereisten. Daarmee zijn de zienswijzen ontvankelijk. 

 

In deze nota worden de zienswijzen per onderwerp samengevat en vervolgens beantwoord, waarbij 

de gevolgen voor het vast te stellen bestemmingsplan kenbaar zijn gemaakt. Daarnaast heeft de 

gemeente Steenbergen enkele ambtshalve wijzigingen doorgevoerd in het vast te stellen 

bestemmingsplan. Deze wijzigingen zijn tevens in deze nota omschreven. 

 

In deze nota zijn de NAW-gegevens van één van de indieners van de zienswijzen vervangen door een 

nummer. De volledige NAW-gegevens van de indiener zijn bekend bij de gemeente Steenbergen.



ZIENSWIJZEN 

Zienswijze 1 Provincie Noord-Brabant 

 

Samenvatting van de zienswijze 

- Borging sloop overtollige bebouwing 

In het bestemmingsplan wordt gesproken dat alle gebouwen inclusief fundamenten 

worden gesloopt en verwijderd. Dit is niet geborgd in de regels van het bestemmingsplan. 

Er moet een voorwaardelijke bepaling aan de voorschriften worden toegevoegd. 

 

- Kwaliteitsverbetering van het landschap 

 Voor ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied dient het aspect 

kwaliteitsverbetering van het landschap te worden ingevuld. Er wordt in overweging 

gegeven het bestaande groen / landschapselementen op en rondom de locatie als zodanig 

te benoemen, en als zodanig te bestemmen, zodat de instandhouding geborgd is in de 

planregels. 

 

Reactie van de gemeente  

- Borging sloop overtollige bebouwing 

In de planregels is een voorwaardelijke verplichting opgenomen. Hiermee is geborgd 

dat het toekomstig gebruik van de woningen alleen is toegestaan, wanneer binnen 1 

jaar na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan alle agrarische 

bebouwing is gesloopt en verwijderd. 

 

- Kwaliteitsverbetering van het landschap 

Tussen de terinzagelegging van het bestemmingsplan en de ontvangst van de 

zienswijze zijn de groenstroken rondom het plangebied gerooid. Deze zijn dus niet 

meer feitelijk aanwezig. Een strook aan de westzijde van het plangebied – waar eerst 

een groenstrook aanwezig was – is nu als ’specifieke vorm van agrarisch – 

landschappelijke inpassing’ aangeduid op de verbeelding. In het inrichtingsplan is 

beschreven dat deze benut dient te gaan worden als groenstrook met ruim opgezette 

beplanting. In de regels is door middel van een voorwaardelijke verplichting 

geborgd dat deze wordt aangelegd en in stand dient te worden gehouden. 

 

  



 

Zienswijze 2 

 

Samenvatting van de zienswijze 

- Bouwhoogte 

Er wordt verzocht de maximale bouwhoogte voor de nieuwe woning ten 

noordoosten van de uitrit van de Welbergsedijk 51 verder te beperken dan nu is 

toegelaten in de regels, dit gelet op het variërende maaiveld ter plaatse van het 

plangebied. 

 

- Afstand naar de zijkant 

Er wordt verzocht het bouwvlak aan te passen, zodanig dat voor de nieuwe woning 

ten noordoosten van de uitrit van de Welbergsedijk 51 een grotere afstand dan 3 

meter tot de zijdelingse perceelgrens aangehouden dient te worden.  

 

- Afstand naar de weg 

De afstand van de nieuwe woningen tot de rand van de weg is volgens de toelichting 

11 meter, terwijl in de regels een afstand van 10 meter is opgenomen. Verzocht 

wordt om ook in de regels te borgen dat de afstand tot de kant van de weg 11 meter 

dient te bedragen. 

Reactie van de gemeente  

- Bouwhoogte 

Voor alle woningen in het buitengebied van de gemeente Steenbergen, zo  ook voor 

alle woningen aan de Welbergsedijk, gelden dezelfde bouwmogelijkheden, namelijk 

een woning met een maximale bouwhoogte van 9,5 meter. Om die reden is het 

logisch en consequent om dezelfde bouwhoogte op deze locatie toe te passen. 

 

De initiatiefnemers en omwonenden hebben echter in het voortraject 

gezamenlijkheid afgesproken om de bouwhoogte op 8,5 meter te maximaliseren. Het 

gaat om een voorstel binnen maximale gemeentelijke kaders. Het in goed onderling 

overleg gecreëerd draagvlak, waardeert de gemeente. Om die reden heeft de 

gemeente dit voorstel overgenomen. 

 

De indiener vraagt om verdere verlaging van de bouwhoogte. Voor deze 

ontwikkeling is al van de standaardhoogte naar beneden afgeweken. Gelet hierop en 

het gegeven dat voor het gehele buitengebied eigenlijk één maat wordt aangehouden 

ook op variërende maaiveld wordt de zienswijze afgewezen. 

 

 

 



- Afstand naar de zijkant 

Het is logischer om de nieuwe woning meer in het midden van het gebied rechts van 

de uitrit te positioneren. De positionering van het bouwblok op de verbeelding  wordt 

op dit onderdeel aangepast. Hierdoor sluit de verbeelding inclusief de regels meer 

aan bij de gepresenteerde stedenbouwkundige opzet. Dit aspect van de zienswijze 

wordt dan ook toegewezen en de verbeelding wordt op dit onderdeel aangepast.  

 

- Afstand naar de weg 

Tijdens het overleg tussen de initiatiefnemers en de omwonenden is door de 

gemachtigde van de initiatiefnemers toegezegd dat een afstand van 11 meter wordt 

aangehouden. Afspraken moeten worden nagekomen. Dit aspect van de zienswijze 

wordt dan ook toegewezen, hetgeen in de regels van het bestemmingsplan wordt 

verwerkt. Hiermee is geborgd dat de afstand van de nieuwe woningen tot de kant 

van de weg minimaal 11 meter bedraagt. 

 

 

 

  



AMBTSHALVE WIJZIGINGEN 

 

 
De gemeente Steenbergen heeft enkele ambtshalve wijzigingen doorgevoerd in het vast te 

stellen bestemmingsplan. Dit betreft de volgende wijzigingen:  

 

Positionering bestemming woning en bouwvlak 

De diepte van de woonbestemming en bouwvlak op de verbeelding zijn beperkt 

gewijzigd. Hierdoor ontstaat, evenwijdig aan de straat, een logische en passende 

positionering van zowel de bestemming ‘Wonen’ als het bijbehorende bouwvlak, die 

aansluit op de stedenbouwkundige opzet van het plan.  
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Onderwerp 

Zienswijze ontwerp-bestemmingsplan ‘Welbergsedijk 51’ 

 

 

 

 

Geachte raad, 

 

Het ontwerp-bestemmingsplan ‘Welbergsedijk 51‘ ligt tot en met 17 maart 2020 

ter inzage. Op grond van artikel 3.8, van de Wet ruimtelijke ordening, dienen 

wij hierbij zienswijzen in tegen dit bestemmingsplan. 

 

Planbeschrijving 
Het ontwerp Welbergsedijk 51 voorziet in de realisering van 7 grondgebonden 
woningen binnen bestaand stedelijk gebied ter opvulling van het gat in 
straatwand ter plaatse in de kern Welberg. Gelijktijdig wordt het achterliggende 
agrarisch bouwvlak van 9118 m2 opgeheven en omgezet naar een beperkte 
woonbestemming van 1384 m2 voor de bestaande bedrijfswoning. Het 
agrarisch bouwvlak is gesitueerd binnen landelijk gebied. Alle bebouwing plus 
verharding worden gesloopt. 

 

Vooroverleg 
Het wettelijk vooroverleg is gevoerd middels het zogenaamde 

inventarisatieformulier en is niet separaat aan ons aangeboden.  

 

Provinciaal beleidskader 

Het provinciaal ruimtelijk beleid is vastgelegd in de Brabantse Omgevingsvisie. 

De te beschermen provinciaal ruimtelijke belangen zijn vertaald in de Interim 

omgevingsverordening Noord-Brabant (IOV) die op 5 november 2019 in 

werking is getreden. Onze reactie is gebaseerd op deze documenten. Zowel de 

omgevingsvisie als de IOV zijn te raadplegen via 

www.omgevingswetinbrabant.nl 
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Inhoudelijk standpunt 

Algemeen 
Voorliggend plan is in hoofdzaak in overeenstemming met de regelgeving in de 

IOV. Alleen op onderstaande onderdelen dient het plan nog te worden 

aangevuld. 

 
Borging sloop overtollige bebouwing 
In de plantoelichting is aangegeven dat alle aanwezige bedrijfsbebouwing en 

verharding zal worden gesloopt. Dit is weliswaar in overeenstemming met het 

bepaalde in artikel 3.69, lid c, van de IOV, doch wij missen nog de 

zekerstelling/borging van de sloop in het juridisch plan door middel van een 

zogenaamde voorwaardelijke gebruiksbepaling. Ter voldoening aan de 

provinciale regelgeving op dit punt verzoeken wij u een dergelijke bepaling aan 

de voorschriften toe te voegen. 

 

Kwaliteitsverbetering van het landschap (artikel 3.9 IOV) 
Naast de opheffing van het agrarisch bouwvlak, de sloop van de 

bebouwing/verharding en het bestemmen van de voormalige bedrijfswoning tot 

burgerwoning is hier ook een nadere invulling van het aspect 

kwaliteitsverbetering van het landschap volgens het regionale Afsprakenkader 

van belang. Wij constateren dat op- en rondom het plangebied bestaande 

landschapselementen aanwezig zijn, die thans op geen enkele wijze 

planologisch zijn bestemd en beschermd. In het licht van de vereiste 

kwaliteitsverbetering van het landschap geven wij u in overweging deze 

elementen te benoemen/inventariseren, vast te leggen in een apart documentje, 

deze als zodanig te bestemmen en de instandhouding ervan te borgen in de 

planregels.  
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Conclusie 

Wij verzoeken u om de onderdelen van het plan die nog niet in 

overeenstemming zijn met de Interim-Omgevingsverordening aan te passen. 

Mocht onze reactie aanleiding geven tot vragen of opmerkingen dan zijn wij 

graag bereid tot nader overleg. 

 

 
 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 

namens deze, 

 
 

P.M.A. van Beek, 

projectleider uitvoering Wet RO 

 

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend. 
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Geachte gemeenteraad,

Bij deze dien ik mijn zienswijze in betreffende het ontwerp bestemmingsplan Welbergsedijk 
51. Met dit plan worden 7 nieuwe woningen gerealiseerd. Ik woon tegenover het 
ontwikkelgebied en graag zou ik twee aanpassingen willen zien.

1. Graag had ik gezien dat het bouwvlak aangepast zou worden, zoals is aangegeven op 
het bijgesloten kaartje. De afstand van de nieuwe
woning naar de zijdelingse perceelgrens zou groter moeten zijn, dan de beoogde 3 
meter punt 2.2. Er komt rechts van de uitrit één vrijstaande woning. Binnen dit 
gebied is het logisch om de nieuwe woning in het midden van het gebied (rechts van 
de uitrit) te plaatsen, dus met een grotere afstand naar de zijdelingse perceelsgrens. 
Het bestemmingsplan geeft nu meer mogelijkheden dan dat in het bijgevoegde 
kaartje is aangegeven.

2. Het maaiveld van het perceel aan de overkant van onze woning ligt hoger dan de 
overige percelen in het gebied links van de inrit. Daar ons huis, het huis van onze 
buren en het huis naast het nieuwe perceel bestaat uit 1 bouwlaag, zou het beter zijn 
voor het zicht, dat dit huis ongeveer dezelfde bouwhoogte zou hebben als deze 
huizen, dus niet de maximale bouwhoogte van 8,5 meter zoals vermeldt in punt 2.2 
beoogde situatie. Dit maaiveld ligt hoger, dus deze woning zal bij een hoogte van 8,5 
meter niet minder hoog tonen.

Tevens maak ik de opmerking dat in de toelichting van het bestemmingsplan, de afstand van 
de woningen tot aan de kant van de weg minimaal 11 meter dient te bedragen. In de 
planregels staat echter 10 meter opgenomen. Alhoewel het bouwvlak in de verbeelding ook 
op 11 meter van de weg is gelegen, is de vraag om ook 11 meter in de planregels op te 
nemen.

Graag ontvang ik van u een schríftelijke bevestiging van mijn tijdig ingediende zienswijze en 
word ik op de hoogte gehouden van de behandeling van het bestemmingsplan door de 
gemeenteraad. In afwachting van uw reactie op mijn zienswijze, verblijf ik.
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De woningen hebben een maximale goothoogte van 5,5 m en een maximale bouwhoogte van 
8,5 m. Ais gevolg van het hoogteverschil ter plaatse, tonen de woningen minder hoog dan deze 
in werkelijkheid zijn.
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Door middel van een bouwvlak op de verbeelding is de situering van de woningen vastgelegd. 
Door de sanering van de bestaande agrarische bedrijfsopstallen en de afronding van het 
woonlint aan de Welbergsedijk, resulteert voorliggend plan in een kwaliteitsverbetering ter 
plaatse van het plangebied en haar omgeving.
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