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SAMENVATTING 
 
Aanleiding en doel 
In opdracht van de gemeente Steenbergen heeft AGEL adviseurs een vooronderzoek en een 
verkennend bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van een planlocatie in het centrum van 
Welberg. 
 
De locatie voor het vooronderzoek betreft het centrum van Welberg met meerdere gebouwen 
en voetbalvelden met kinderspeelplaats. De locatie heeft een oppervlakte van circa 25.300 m2. 
De aanleiding voor het uitvoeren van het vooronderzoek vormt de voorgenomen 
herontwikkeling van de locatie. Het doel van het vooronderzoek is het beoordelen of op de 
onderzoekslocatie verdachte deellocaties ten aanzien van het voorkomen van 
bodemverontreiniging aanwezig zijn (geweest).  
 
De locatie voor het verkennend bodemonderzoek betreft een voetbalvelden met 
kinderspeelplaats en heeft een oppervlakte van circa 9.530 m2. De aanleiding voor het 
uitvoeren van het bodemonderzoek vormt de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling (realiseren 
woningbouw) op de locatie. In het kader hiervan is inzicht gewenst in de milieuhygiënische 
kwaliteit van de bodem. 
 
Resultaten vooronderzoek en hypothese 
Op basis van de resultaten van het vooronderzoek wordt de onderzoekslocatie, met 
uitzondering van de ondergrondse tank, 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.  
 
Met betrekking tot de ondergrondse tank ter plaatse van de Kapelaan Kockstraat 48 wordt 
geadviseerde een nader bodemonderzoek uit te voeren conform de NTA 5755. Een dergelijk 
onderzoek valt echter buiten de huidige opdracht.  
 
Voor de locatie van het verkennend bodemonderzoek geldt tevens de strategie ONV-NL. Voor 
dit onderzoek wordt het standaard analysepakket uit de NEN 5470 als voldoende beschouwd.  
 
Uitvoering veld- en laboratoriumonderzoek 
Het plaatsen van de boringen en peilbuis is op 5 april 2017 uitgevoerd conform de voorschriften 
en werkwijze van het protocol 2001. De monstername van het grondwater heeft 
plaatsgevonden op 11 april 2017 conform protocol 2002.  
 
Tijdens het uitvoeren van de veldwerkzaamheden is plaatselijk in de grond sporen (< 1%) met 
slakken aangetroffen. Voor zover zintuiglijk waarneembaar zijn er bij de indicatieve inspectie 
geen asbestverdachte materialen op of in de bodem aangetroffen. 
 
De grond- en grondwatermonsters zijn geanalyseerd door het milieulaboratorium van Eurofins 
OMEGAM Laboratoria te Amsterdam conform de accreditatie AS3000. 
 



AGEL adviseurs 
 

D01 Vooronderzoek incl. verkennend bodemonderzoek  2017007 
Centrum van Welberg  Mei 2017 
Gemeente Steenbergen  Samenvatting 
 
 

 

Conclusies 
Op basis van het uitgevoerde vooronderzoek wordt het volgende geconcludeerd: 
 Aan de hand van de resultaten van het vooronderzoek wordt de onderzoekslocatie, met 

uitzondering van de ondergrondse tank ter plaatse van Kapelaan Kockstraat 48, 
aangemerkt als een, voor bodemverontreiniging, onverdachte locatie. Redelijkerwijs kan 
worden verwacht dat het historisch en huidige gebruik van de locatie niet hebben geleid tot 
een verontreiniging van de bodem. 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; 

 Ter plaatse van de Kapelaan Kockstraat 48 is sprake van een verontreiniging in de grond 
(sterk verhoogd) en het grondwater (matig verhoogd) met minerale olie. Bij de gemeente 
zijn geen aanvullende gegevens bekend over deze verontreiniging. Het is hierdoor 
aannemelijk dat de verontreiniging nog aanwezig is. Hierdoor wordt geadviseerd een nader 
bodemonderzoek uit te voeren conform de NTA 5755. Een dergelijk onderzoek valt echter 
buiten de huidige opdracht; 

 Voor de locatie van het verkennend bodemonderzoek geldt tevens de strategie ONV-NL. 
Voor dit onderzoek wordt het standaard analysepakket uit de NEN 5470 als voldoende 
beschouwd.  

 
Op basis van de resultaten van het uitgevoerde verkennend bodemonderzoek wordt het 
volgende geconcludeerd: 
 In de bovengrond zijn geen overschrijdingen van de achtergrondwaarden gemeten; 
 De ondergrond is plaatselijk licht verontreinigd met koper. De aangetoonde gehalten zijn 

overeenkomstig de gebiedseigen kwaliteit. De gemeten gehalten van de overige 
geanalyseerde parameters zijn kleiner dan de achtergrondwaarden; 

 In het grondwater zijn geen overschrijdingen van de streefwaarden gemeten; 
 De resultaten van het uitgevoerde verkennend bodemonderzoek geven geen aanleiding 

voor het verrichten van een nader bodemonderzoek; 
 De milieuhygiënische kwaliteit van de bodem vormt met de verkregen resultaten geen 

belemmering voor het voorgenomen gebruik van de locatie als woonlocatie en de hiervoor 
geplande 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. De 
grond afkomstig van de onderzoekslocatie heeft een kwaliteit die indicatief voldoet aan de 
Achtergrondwaarde 2000 en daarmee in principe (milieuhygiënisch gezien) geschikt is voor de 
functie moes-/volkstuinen, landbouw & natuur. 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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1 INLEIDING 
 
 
In opdracht van de gemeente Steenbergen heeft AGEL adviseurs een vooronderzoek en een 
verkennend bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van een planlocatie in het centrum van 
Welberg. 
 
De locatie voor het vooronderzoek betreft het centrum van Welberg met meerdere gebouwen 
en voetbalvelden met kinderspeelplaats. De locatie heeft een oppervlakte van circa 25.300 m2. 
De aanleiding voor het uitvoeren van het vooronderzoek vormt de voorgenomen 
herontwikkeling van de locatie. Het doel van het vooronderzoek is het beoordelen of op de 
onderzoekslocatie verdachte deellocaties ten aanzien van het voorkomen van 
bodemverontreiniging aanwezig zijn (geweest).  
 
Het vooronderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5725 (Bodem - Leidraad voor het uitvoeren van 
vooronderzoek bij verkennend, oriënterend en nader onderzoek, versie januari 2009). In dit 
rapport wordt verslag gedaan van de uitgevoerde werkzaamheden en worden de resultaten van 
het onderzoek beschreven. 
 
De locatie voor het verkennend bodemonderzoek betreft een voetbalvelden met 
kinderspeelplaats en heeft een oppervlakte van circa 9.530 m2. De aanleiding voor het 
uitvoeren van het bodemonderzoek vormt de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling (realiseren 
woningbouw) op de locatie. In het kader hiervan is inzicht gewenst in de milieuhygiënische 
kwaliteit van de bodem. 
 
Het verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5740. 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. 
 
Op basis van de resultaten van het bodemonderzoek dient te worden vastgesteld of de 
milieuhygiënische kwaliteit van de bodem een belemmering vormt voor de voorgenomen 
ruimtelijke ontwikkeling op de locatie. 
 
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd conform de BRL SIKB 2000 (protocollen 2001 en 2002), 
waarvoor AGEL adviseurs erkend is door Rijkswaterstaat Leefomgeving.  
 
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 Algemeen en bronvermelding 
 
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. Bij het vooronderzoek is informatie 
verzameld over het voormalige, huidige en toekomstige gebruik van de locatie. Op basis van 
het vooronderzoek is bepaald of op de locatie of op delen van de locatie bodemverontreiniging 
verwacht kan worden. 
 
Voor de afbakening van de onderzoekslocatie is gekozen voor een perceelsgewijze afbakening. 
Het geografisch gebied waarop het vooronderzoek betrekking heeft richt zich op de 
onderzoekslocatie waarbinnen het geografisch besluitvormingsgebied valt en de aangrenzende 
percelen tot een maximale afstand van 25 meter. 
 
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  Geraadpleegd Aspect Relevante info 
aanwezig 

Opdrachtgever Ja Afbakening onderzoeksgebied 
Informatie huidig en voormalig gebruik 
Toekomstig gebruik 
Verwachting niet gesprongen explosieven 
Bodemkwaliteitskaart 
BodemInformatiesysteem (BIS) en/of eerder 
onderzoek 
Archief BOOT/tankenbestand 
Vervallen Hinderwetvergunningen (statisch) 
Actuele milieuvergunningen (dynamisch) 
Bouwvergunningen 

+ 
+ 
+ 
- 
- 
 

+ 
- 
- 
- 
- 

Bodemloket Ja Informatie Landsdekkend beeld/Globis - 
Literatuur en eigen 
archief  

Ja Topografische kaart 
Luchtfoto google earth 
Historische atlas Topotijdreis 
DINOloket 
Grondwaterkaart van Nederland, TNO 
Grondwateronttrekkingen 
Provinciale milieuverordening (PMV) 
Verwachting aanwezigheid archeologische waarden 

+ 
+ 
+ 
+ 
- 
- 
- 
- 

Kadaster Ja Kadastrale situatie 
Kabels en leidingen informatie (KLIC) 

+ 
- 

Locatie-inspectie Ja 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. 
 
Ten behoeve van het vooronderzoek is, op verzoek van AGEL adviseurs, door de gemeente 
Steenbergen informatie beschikbaar gesteld over de bij de gemeente bekende relevante 
gegevens. Deze zijn opgenomen in bijlage 8. 
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2.2 Locatiegegevens en huidige situatie 
 
2.2.1 Onderzoekslocatie 
De onderzoekslocatie is in gebruik als voetbalvelden met kinderspeelplaats. Onderstaand zijn de 
locatiegegevens samengevat. 
  
Tabel 2.2: Locatiegegevens 
Aspect Gegevens 
Adres Kapelaan Kockstraat, Pastoor Kerckerstraat, Laurentiusdijk en 

Corneliusstraat 
Kadastraal (bijlage 2) 
 

Gemeente: Steenbergen 
Sectie: Q Nummer(s): 3384, 3385, 4130, 4321,4397, 4404, 4485 en 4603 

Topografie en RD-coördinaten (bijlage 1) x: 81.736 y: 399.380 
Eigenaar Gemeente Steenbergen 
Bestemming/Gebruik Recreatie - sport recreatie - sport 
Onderzoekslocatie Circa 25.300 m3 

 
Een situatietekening met begrenzing van de onderzoekslocatie is weergegeven in bijlage 3. 
 
Figuur 2.1: Situering plangebied rood omkaderd. De locatie van het bodemonderzoek is blauw omkaderd 

 
 
Tijdens de terreininspectie 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 
de bodem aangetroffen. 
 
2.2.2 Omgeving 
De onderzoekslocatie bevindt zich op een woonwijk. De omgeving van de onderzoekslocatie 
bestaat uit: 
 Noordzijde : Woningen; 
 Oostzijde : Woningen; 
 Zuidzijde : Begraafplaats en woningen; 
 Westzijde : Woningen. 
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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. 
 
2.2.3 Zonering bodemkwaliteitskaart 
Voor de gemeente Steenbergen is in 2012 een bodemkwaliteitskaart vastgesteld. De 
onderzoeklocatie ligt in een niet gezonderd gebeid. Hierdoor is geen bodemkwaliteit bekend ter 
plaatse van de onderzoeklocatie bekend.  
 
2.3 Historische gegevens 
 
2.3.1 Onderzoekslocatie 
In figuur 2.3 zijn een aantal historische topografische kaarten opgenomen.  
 
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 locatie ligt een 
in wijk van na 1960. Er hebben zich geen milieubelastende bedrijven op of nabij de locatie 
bevonden. Ter plaatse van de Kapelaan Kockstraat 48 Welberg is een ondergronds tank 
geregistreerd. Het is niet bekend of het terrein in het verleden is opgehoogd of gedempt. 
 
Figuur 2.3: Historische  topografische kaarten van de onderzoekslocatie (rode cirkel) 

Topografisch kaart 1960 

 

Topografisch kaart 1970 

 
Topografisch kaart 1990 

 

Topografisch kaart 2000 

 



AGEL adviseurs 
 

D01 Vooronderzoek incl. verkennend bodemonderzoek  2017007 
Centrum van Welberg  Mei 2017 
Gemeente Steenbergen  blad 8 
 
 

 

 
De kans op het aantreffen van asbesthoudende materialen ter plaatse van de onderzoekslocatie 
wordt als gevolg van het historisch en huidige gebruik klein geacht. 
 
2.3.2 Beschikbaar bodemonderzoek 
Ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn twee voorgaande bodemonderzoeken bekend: 
 Verkennend bodemonderzoek schoolterrein Kapelaan Kockstraat 48 Welberg, EMM, 

kenmerk E980074.010, d.d. 7 mei 1998; 
Aanleiding van dit onderzoek was de voorgenomen fusie van de scholen. De brandstoftank 
werd als verdachte locatie beschouwd. De rest van de locatie was aangemerkt als 
onverdacht voor het voorkomen van verontreinigingen in de bodem. Ter plaatse van de 
ondergrondse tank is zintuigelijk een olieverontreiniging aangetroffen. Het geanalyseerde 
grondmonster is sterk verontreinigd met minerale olie. In het grondwater bij de 
ondergrondse tank is een matig verhoogd gehalte aan minerale olie aangetoond en zijn 
vluchtige aromaten licht verhoogd aangetoond. Voor het overige terrein is in de 
bovengrond plaatselijk een licht verhoogd gehalte aan PAK aangetoond. In de onderzochte 
ondergrond en grondwater van het overige terrein zijn geen van de geanalyseerde 
parameters verhoogd aangetoond. Het grondwater is licht verontreinigd met chroom. 
Geconcludeerd werd dat de resultaten een belemmering geven voor het beoogd gebruik. 

 Verkennend bodemonderzoek Kapelaan Kockstraat 42 te Steenbergen, Grondslag BV, 
kenmerk 13576, d.d. 26 mei 2008; 
Aanleiding van dit onderzoek was de voorgenomen transactie van de locatie. De locatie was 
aangemerkt als onverdacht voor het voorkomen van verontreinigingen in de bodem. In de 
boven- en ondergrond zijn sporen puin aangetroffen, waarbij in de ondergrond tevens 
plaatselijk ook nog sporen baksteen en plastic zijn aangetroffen. In de bovengrond zijn 
maximaal licht verhoogde gehalten aan lood en PAK aangetoond. In de onderzochte 
ondergrond zijn geen van de geanalyseerde parameters verhoogd aangetoond. Het 
grondwater is licht verontreinigd met chroom. Geconcludeerd werd dat de resultaten geen 
belemmeringen geven voor de transactie van het perceel. 

 
Ter plaatse van de Kapelaan Kockstraat 48 is sprake van een verontreiniging in de grond (sterk 
verhoogd) en het grondwater (matig verhoogd) met minerale olie. Bij de gemeente zijn geen 
aanvullende gegevens bekend over deze verontreiniging. Het is hierdoor aannemelijk dat de 
verontreiniging nog aanwezig is.  
 
Gezien de afstand van bovengenoemde bodemonderzoeken ten opzichte van de locatie voor het 
verkennend bodemonderzoek is het niet aannemelijk dat de bodemgesteldheid van de 
onderzoekslocatie negatief is beïnvloed door de destijds aangetroffen verontreinigingen.  
 
2.3.3 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 een niet 
gezoneerd gebied. 
 
2.4 Toekomstig gebruik 
 
In het kader van de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling zal op een gedeelte van de locatie 
(ter plaatse van het verkennend bodemonderzoek) in de toekomst nieuwbouw woningen 
worden gerealiseerd.  
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2.5 Bodemopbouw en geohydrologie 
 
Het maaiveld bevindt zich op ongeveer 1,9 m+NAP. Van de locatie is de in tabel 2.3 
opgenomen regionale bodemopbouw bekend. Hierbij is gebruik gemaakt van DINOloket (boring 
B49E0199). 
 
Tabel 2.3: Bodemopbouw en geohydrologie 
Diepte (m -mv) Formatie Geohydrologische eenheid Samenstelling 
0-2 Formatie van Boxtel Deklaag Zand 
2-5 Formatie van Stramproy Eerste scheidende laag Klei 
5-65 Formatie van Waalre Eerste watervoerend pakket Klei en zand 

 
De freatische grondwaterstroming is niet bekend. Opgemerkt wordt dat de freatische 
grondwaterstromingsrichting lokaal beïnvloed kan worden door de aanwezigheid van 
oppervlaktewater, kabels en leidingen, cunetten, funderingen en dergelijke. De regionale 
grondwaterstromingsrichting van het eerste watervoerende pakket is overwegend 
noordwestelijk. De locatie is niet gelegen in een grondwaterwingebied of 
grondwaterbeschermingsgebied.  
 
2.6 Financieel juridische informatie 
 
In het kader van onderhavig bodemonderzoek is behoudens de in bijlage 2 opgenomen 
kadastrale gegevens geen nadere financieel juridische informatie verzameld. Het uitvoeren van 
een daadwerkelijke juridische toets maakt geen deel uit van onderhavig bodemonderzoek. 
 
2.7 Conclusie vooronderzoek en hypothese(n) 
 
Op basis van de resultaten van het vooronderzoek wordt de onderzoekslocatie, met 
uitzondering van de ondergrondse tank, aangemerkt als een, voor bodemverontreiniging, 
onverdachte locatie. Redelijkerwijs kan worden verwacht dat het historisch en huidige gebruik 
van de locatie niet hebben geleid tot een verontreiniging van de bodem. 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.  
 
Ter plaatse van de Kapelaan Kockstraat 48 is sprake van een verontreiniging in de grond (sterk 
verhoogd) en het grondwater (matig verhoogd) met minerale olie. Bij de gemeente zijn geen 
aanvullende gegevens bekend over deze verontreiniging. Het is hierdoor aannemelijk dat de 
verontreiniging nog aanwezig is. Hierdoor wordt geadviseerd een nader bodemonderzoek uit te 
voeren conform de NTA 5755. Een dergelijk onderzoek valt echter buiten de huidige opdracht.  
 
Voor de locatie van het verkennend bodemonderzoek geldt tevens de strategie ONV-NL. Voor 
dit onderzoek wordt het standaard analysepakket uit de NEN 5470 als voldoende beschouwd.  
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3 VELD- EN LABORATORIUMONDERZOEK 
 
 
3.1 Kwalibo vereisten 
 
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 Eerland Certification (nummer EC-SIK-20258) en 
erkend door het ministerie van Infrastructuur en Milieu (zie ook 
http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/erkenningen/zoekmenu/). 
 
Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd door het milieulaboratorium van Eurofins OMEGAM 
Laboratoria te Amsterdam. De chemische analyses zijn uitgevoerd conform de accreditatie 
AS3000 waarvoor Eurofins OMEGAM Laboratoria door de Raad voor Accreditatie (RvA) erkend is 
als testlaboratorium. 
 
3.2 Opzet en uitvoering 
 
Het plaatsen van de boringen en peilbuizen is op 5 april 2017 door de heren M.P. van Ast en 
R.A.B.H. Rietman uitgevoerd, conform de voorschriften en werkwijze van het protocol 2001. De 
monstername van het grondwater heeft plaatsgevonden op 11 april 2017 door de heren 
W.C.A.M. van Berkel en T.A. van Dongen, conform protocol 2002. De heren M.P. van Ast, 
R.A.B.H. Rietman en T.A. van Dongen zijn ervaren geregistreerde veldmedewerkers. De heer 
W.C.A.M. van Berkel is een veldmedewerker in opleiding. 
 
Voor aanvang van de veldwerkzaamheden is de locatie en het maaiveld visueel geïnspecteerd, 
waarna de plaats van de boringen is bepaald.  
 
In tabel 3.1 is een overzicht opgenomen van de onderzoeksopzet en hierbij behorende 
veldwerkzaamheden en verrichte analyses. De locatie met situering van de boringen is 
weergegeven in bijlage 3. 
 
Tabel 3.1: Opzet veld- en laboratoriumonderzoek 

Locatie Aantal boringen 
(en boornummers) 

Chemische analyses 
(en monstercodering) 

0,5 m -mv1 2,0 m -mv1 Met peilbuis Grond Grondwater 

 
9.528 m2 

14 4 2 BG: 4 x A2 
OG: 2 x A 

1 x B3 
Nr. 07 t/m 20 Nr. 03 t/m 06 Nr. 01 en 02 

BG : Bovengrond, in principe van 0,0 tot 0,5 m -mv; 
OG : Ondergrond, in principe van 0,5 tot 2,0 m -mv; 
1 : Ondiepe boringen in principe 0,5 m -mv, diepe boringen in principe tot grondwater met max. 2,0 m -mv; 
2 : 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; 

3 : 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). 
 
Bij de uitvoering van de veldwerkzaamheden zijn geen significante afwijkingen gerapporteerd 
die van invloed zijn op de voorschriften en werkwijze van de genoemde protocollen.  
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De vrijgekomen grond uit de boringen is in het veld geclassificeerd (vaststellen bodemopbouw), 
beoordeeld op de aanwezigheid van verontreinigingen en voor chemisch onderzoek bemonsterd. 
Afwijkende of verontreinigde bodemlagen (zoals de aanwezigheid van bodemvreemde materialen 
als bijvoorbeeld puin, verkleuringen van de grond en geurwaarnemingen) zijn apart bemonsterd. 
De grondmonsters zijn direct verpakt in glazen potten en afgesloten met een neopreen deksel. 
De potten zijn vervolgens gekoeld opgeslagen. Een grondmonster heeft betrekking op een 
maximaal bodemtraject van 0,5 meter. Indien bij een boring meerdere grondmonsters zijn 
genomen, is met een toenemende diepte de codering -1, -2, -3 enz. aan het monsternummer 
toegevoegd. 
 
De peilbuizen zijn voorzien van een filter met een lengte van 1,0 meter en afgewerkt met 
filtergrind en een bentonietafsluiting. De peilbuizen zijn aan het maaiveld afgewerkt met een 
afsluitbare straatpot. Bij de codering van de grondwatermonster is het nummer van de peilbuis 
aangehouden met toegevoegd - nummer filter - nummer watermonster (bijvoorbeeld: 1-1-1). 
 
De waarnemingen tijdens het veldwerk en de verkregen monsters zijn geregistreerd in een 
veldcomputer en verwerkt in een boorprogramma. De resultaten worden onderstaand 
besproken. 
 
3.3 Resultaten veldonderzoek 
 
In bijlage 4 zijn de resultaten van de boorbeschrijvingen in de vorm van boorprofielen 
weergegeven. Globaal is de bodem tot de maximale boordiepte als volgt opgebouwd: 
 0,0 - 1,0 m -mv : Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus; 
 1,0 - 1,5 m -mv : Zand, zeer fijn, matig siltig, sporen gley; 
 1,5 - 2,5 m -mv : Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak gleyhoudend. 

Het grondwater bij het plaatsen van de boringen is waargenomen op circa 1,0 m -mv. 
 
In tabel 3.2 is een overzicht gegeven van de zintuiglijke waargenomen bijzonderheden aan de 
opgeboorde grond tijdens het veldwerk. 
 
Tabel 3.2: Zintuiglijk aangetroffen bijzonderheden 
Boring Einddiepte  

(m -mv) 
Traject 
(m -mv) 

Hoofdbestand-
deel 

Zintuiglijke waarneming 

02 2,60 0,00 - 0,70 Zand Sporen slakken 
12 1,00 0,00 - 0,50 Zand Sporen slakken 

 
Het aangetroffen sporen slakken betreft geen puin en is daarmee niet asbestverdacht. Voor 
zover zintuiglijk waarneembaar zijn er bij de indicatieve inspectie geen asbestverdachte 
materialen op of in de bodem aangetroffen. 
 
In tabel 3.3 staan de veldwaarnemingen met betrekking tot het grondwater. 
 
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 

01 1,90 - 2,40 0,90 10,8 5,25 97 671 Geen 
02 2,10 - 2,60 1,05 10,2 5,44 137 502 Geen 

*) : Normale waarden voor de pH liggen tussen 4,0 en 8,0; 
**) : Normale waarden voor de Ec liggen onder 1.500 μS/cm. 
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Aan het opgepompte grondwater zijn zintuiglijk geen afwijkingen waargenomen. De troebelheid 
(NTU) van het grondwatermonster ligt boven de natuurlijke troebelheid van grondwater (<10 
NTU). De verhoogde troebelheid van het grondwatermonster 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 analyseresultaten1. 
 
3.4 Monsterselectie en chemische analyses 
 
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 MM1 etc aangehouden. Het samenstellen van de mengmonsters 
is uitgevoerd door het laboratorium. De grond- en grondwatermonsters zijn geanalyseerd op de 
parameters van de standaardpakketten voor milieuhygiënisch bodemonderzoek zoals 
vastgelegd in de Regeling Bodemkwaliteit en de NEN 5740. 
 
Een overzicht van de uitgevoerde analyses is voor de grond- en grondwatermonsters weer-
gegeven in de tabellen 3.4 en 3.5. 
 
Tabel 3.4: Uitgevoerde analyses grond 
Monster-

code 
Samenstelling deelmonsters 

(boring-monster) 
Traject 

(m -mv) 
Omschrijving en 
bijzonderheden 

Analysepakket 

Bovengrond  
MM1 02-1, 12-1 0,00 - 0,50 Zand, sporen slakken A pakket 
MM2 01-1, 05-1, 06-1, 07-1, 08-1, 10-1 0,00 - 0,50 Zand A pakket 
MM3 04-1, 11-1, 13-1, 17-1, 18-1, 19-1 0,00 - 0,50 Zand A pakket 
MM4 03-1, 09-1, 14-1, 15-1, 16-1, 20-1 0,00 - 0,50 Zand A pakket 
Ondergrond  
MM5 02-3, 03-2, 04-2 0,50 - 1,20 Zand A pakket 
MM6 01-2, 05-2, 06-2 0,50 - 1,00 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. 
 
Tabel 3.5: Uitgevoerde analyses grondwater 
Monstercode Peilbuis Analysepakket 
1-1-1 Pb 01 B pakket 
2-1-1 Pb 02 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). 
 
De analyserapporten van het laboratorium zijn opgenomen in bijlage 5. Door het laboratorium 
zijn geen afwijkingen van de AS3000 gerapporteerd. De resultaten van de chemische analyses 
worden in volgend hoofdstuk weergegeven en geïnterpreteerd. 

                                                
1 Bij het onderhavige onderzoek wordt 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.  
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4 RESULTATEN EN INTERPRETATIE 
 
 
4.1 Toetsingskader en toetsing analyseresultaten 
 
De analyserapporten van het laboratorium zijn opgenomen in bijlage 5. Door het laboratorium 
zijn geen afwijkingen van de AS3000 gerapporteerd. 
 
De volledige toetsing van de analyseresultaten is opgenomen in bijlage 6. 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 7. 
 
4.2 Bespreking van de resultaten 
 
4.2.1 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 

Bovengrond 
MM1 02-1, 12-1 0,00 - 0,50 Zand, sporen slakken < AW  AW 
MM2 01-1, 05-1, 06-1, 07-

1, 08-1, 10-1 
0,00 - 0,50 Zand < AW  AW 

MM3 04-1, 11-1, 13-1, 17-
1, 18-1, 19-1 

0,00 - 0,50 Zand < AW  AW 

MM4 03-1, 09-1, 14-1, 15-
1, 16-1, 20-1 

0,00 - 0,50 Zand < AW  AW 

Ondergrond  
MM5 02-3, 03-2, 04-2 0,50 - 1,20 Zand < AW  AW 
MM6 01-2, 05-2, 06-2 0,50 - 1,00 Zand Koper > AW AW 
De gehalten die toetsingswaarden uit de circulaire bodemsanering 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. 
Binnen het besluit bodemkwaliteit zijn deze als volgt getoetst: 
AW  : komt overeen met landbouw/natuur 
Wonen : komt overeen met Wonen. 
Industrie : komt overeen met Industrie. 

 
In zowel de mengmonsters van de zandige bovengrond met sporen slakken (MM1) als van de 
zintuiglijk niet verontreinigde zandige boven- en ondergrond (MM2 t/m MM5) zijn geen van de 
geanalyseerde parameters verhoogd aangetoond. In mengmonster MM6 van de zintuiglijk niet 
verontreinigde zandige ondergrond is een licht verhoogd gehalte aan koper aangetoond.  
 
Bij de toetsing aan de normen voor hergebruik uit het Besluit bodemkwaliteit blijkt dat de 
gemiddelde kwaliteit van de bodem overeenkomt met de klasse ‘achtergrondwaarden’. 
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4.2.2 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 

1-1-1 01 1,90 - 2,40 < S 
2-1-1 02 2,10 - 2,60 < S 
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. 

 
In het grondwater uit peilbuizen 1 en 2 zijn geen van de geanalyseerde parameters verhoogd 
aangetoond.  
 
4.2.3 Toetsing van de hypothese 
De op basis van het vooronderzoek gestelde hypothese wordt naar aanleiding van de resultaten 
van het veld- en laboratoriumonderzoek aanvaard en geeft geen reden tot het uitvoeren van 
een vervolgonderzoek. De verhoogde concentratie aan koper in de ondergrond wordt als niet 
sterk afwijkend beschouwd ten opzichte van de regionale situatie en heeft geen aanwijsbare 
bronlocatie. Hierdoor is er geen reden de onderzoeksopzet te herzien of voor het uitvoeren van 
een aanvullend bodemonderzoek.  
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5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
 
 
Op basis van het uitgevoerde vooronderzoek wordt het volgende geconcludeerd: 
 Aan de hand van de resultaten van het vooronderzoek wordt de onderzoekslocatie, met 

uitzondering van de ondergrondse tank ter plaatse van Kapelaan Kockstraat 48, 
aangemerkt als een, voor bodemverontreiniging, onverdachte locatie. Redelijkerwijs kan 
worden verwacht dat het historisch en huidige gebruik van de locatie niet hebben geleid tot 
een verontreiniging van de bodem. 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; 

 Ter plaatse van de Kapelaan Kockstraat 48 is sprake van een verontreiniging in de grond 
(sterk verhoogd) en het grondwater (matig verhoogd) met minerale olie. Bij de gemeente 
zijn geen aanvullende gegevens bekend over deze verontreiniging. Het is hierdoor 
aannemelijk dat de verontreiniging nog aanwezig is. Hierdoor wordt geadviseerd een nader 
bodemonderzoek uit te voeren conform de NTA 5755. Een dergelijk onderzoek valt echter 
buiten de huidige opdracht; 

 Voor de locatie van het verkennend bodemonderzoek geldt tevens de strategie ONV-NL. 
Voor dit onderzoek wordt het standaard analysepakket uit de NEN 5470 als voldoende 
beschouwd.  

 
Op basis van de resultaten van het uitgevoerde verkennend bodemonderzoek wordt het 
volgende geconcludeerd: 
 In de bovengrond zijn geen overschrijdingen van de achtergrondwaarden gemeten; 
 De ondergrond is plaatselijk licht verontreinigd met koper. De aangetoonde gehalten zijn 

overeenkomstig de gebiedseigen kwaliteit. De gemeten gehalten van de overige 
geanalyseerde parameters zijn kleiner dan de achtergrondwaarden; 

 In het grondwater zijn geen overschrijdingen van de streefwaarden gemeten; 
 De resultaten van het uitgevoerde verkennend bodemonderzoek geven geen aanleiding 

voor het verrichten van een nader bodemonderzoek; 
 De milieuhygiënische kwaliteit van de bodem vormt met de verkregen resultaten geen 

belemmering voor het voorgenomen gebruik van de locatie als woonlocatie en de hiervoor 
geplande 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. De 
grond afkomstig van de onderzoekslocatie heeft een kwaliteit die indicatief voldoet aan de 
Achtergrondwaarde 2000 en daarmee in principe (milieuhygiënisch gezien) geschikt is voor de 
functie moes-/volkstuinen, landbouw & natuur. 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 verricht bodemonderzoek conform de NEN 5740:   
 NEN-EN-ISO 5667-3 Water - Monsterneming - Deel 3: Richtlijn voor de conservering en 

behandeling van watermonsters; 
 NEN 5706 Richtlijnen voor de beschrijving van zintuiglijke waarnemingen tijdens de 

uitvoering van milieukundig bodemonderzoek; 
 NEN 5707 Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem; 
 NEN 5709 Bodem - Monstervoorbehandeling voor de bepaling van organische en 

anorganische parameters in grond; 
 NEN 5720 Bodem - Waterbodem - Onderzoeksstrategie bij verkennend bodemonderzoek in 

waterbodem; 
 NEN 5725 Bodem - Leidraad voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend, 

oriënterend en nader onderzoek; 
 NTA 5727 Bodem - Monsterneming en analyse van asbest in waterbodem en baggerspecie; 
 NEN 5744 Bodem - Monsterneming van grondwater; 
 NEN 5745 Bodem - Monsterneming van grondwater ten behoeve van de bepaling van 

vluchtige verbindingen; 
 NEN 5861 Milieu - Procedures voor de monsteroverdracht; 
 NEN 7777 Milieu - Prestatiekenmerken van meetmethoden. 

 
Het onderhavige bodemonderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de geldende normen 
en in het kader van de BRL 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. 
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Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 20170077

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 19 april 2017
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

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

Schaal 1:1000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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X: 81718,15
Y: 399363,93
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gras0,00

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

0,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donker grijsbruin, 
Edelmanboor0,70

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

1,00

Zand, zeer fijn, matig siltig, sporen 
gley, grijsbeige, Zuigerboor

1,50

Zand, matig fijn, matig siltig, 
laagjes leem, grijsbeige, Zuigerboor

1,60

Zand, matig fijn, matig siltig, 
grijsbeige, Zuigerboor

2,50

X: 81759,02
Y: 399395,65
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gras0,00

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

0,70

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

1,20

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
gleyhoudend, grijsoranje, 
Edelmanboor

1,70

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
grijsgeel, Zuigerboor

2,20

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
grijsgeel, Zuigerboor

2,60

X: 81797,62
Y: 399379,40

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1

2

3

4

gras0,00

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

0,50

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

1,00

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

1,50

Zand, zeer fijn, matig siltig, sporen 
gley, licht grijsbeige, Zuigerboor

2,00

X: 81760,48
Y: 399433,07
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gras0,00

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

0,50

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

1,00

Zand, zeer fijn, matig siltig, sporen 
gley, grijsbeige, Zuigerboor

1,50

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
gleyhoudend, oranjebeige, 
Zuigerboor

2,00



X: 81680,08
Y: 399379,01
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gras0,00

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

0,50

Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak 
humeus, resten wortels, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

1,00

Zand, matig fijn, matig siltig, 
sporen gley, bruingeel, Zuigerboor

1,50

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
grijsbeige, Zuigerboor

2,00

X: 81717,23
Y: 399327,42
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gras0,00

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

0,50

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

0,90

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
grijsbeige, Edelmanboor

1,20

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
grijsbeige, Zuigerboor

1,50

Zand, zeer fijn, matig siltig, sporen 
gley, grijsbeige, Zuigerboor

2,00

X: 81705,00
Y: 399344,27

0,00

0,50

1

gras0,00

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

0,50

X: 81690,51
Y: 399362,58

0,00

0,50

1

gras0,00

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

0,50

X: 81735,68
Y: 399345,30

0,00

0,50

1

gras0,00

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

0,50

X: 81706,33
Y: 399379,97

0,00
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1

2

gras0,00

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

0,30

Zand, zeer fijn, matig siltig, sporen 
gley, brokken leem, bruingrijs, 
Edelmanboor

0,80



X: 81697,82
Y: 399396,14

0,00
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1

gras0,00

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

0,50

X: 81721,63
Y: 399409,43

0,00
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1,00
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gras0,00

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, resten slakken, donker 
geelbruin, Edelmanboor

0,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
grijsbeige, Edelmanboor

1,00

X: 81732,45
Y: 399392,46

0,00
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1

gras0,00

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

0,50

X: 81747,68
Y: 399374,04

0,00

0,50

1

gras0,00

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

0,50

X: 81759,40
Y: 399352,74

0,00

0,50

1

gras0,00

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

0,50

X: 81778,14
Y: 399367,12

0,00

0,50

1

gras0,00

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, resten wortels, donker 
geelbruin, Edelmanboor

0,50

X: 81747,90
Y: 399411,79

0,00

0,50

1

gras0,00

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

0,50

X: 81739,13
Y: 399427,19

0,00

0,50

1

gras0,00

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

0,50



X: 81770,39
Y: 399415,04

0,00
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1

gras0,00

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

0,50

X: 81782,68
Y: 399390,75

0,00

0,50

1

gras0,00

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

0,50





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

Uw kenmerk : 20170077-Centrumplan te Welberg
Ons kenmerk : Project 658440
Validatieref. : 658440_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : SQOL-UIJP-VWRX-EHUX
Bijlage(n) : 3 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 12 april 2017

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

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

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

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

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

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

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 F +31-(0)20-597 66 89 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g < 1 < 1 < 1
S soort artefact nvt nvt nvt
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 84,2 84,2 84,5
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 2,5 2,0 3,0
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 7,9 4,6 4,8

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds < 20 < 20 < 20
S cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,20 < 0,20 < 0,20
S kobalt (Co) mg/kg ds < 3,0 < 3,0 < 3,0
S koper (Cu) mg/kg ds 5,6 < 5,0 < 5,0
S kwik (Hg) FIAS/Fims mg/kg ds 0,08 0,07 0,08
S lood (Pb) mg/kg ds 18 16 24
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds < 4 < 4 < 4
S zink (Zn) mg/kg ds < 20 < 20 < 20

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 < 0,05 < 0,05 < 0,05
S benzo(a)antraceen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S chryseen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S benzo(a)pyreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds < 0,05 < 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 0,35 0,35 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 : 658440
Project omschrijving : 20170077-Centrumplan te Welberg
Opdrachtgever : AGEL Adviseurs

Monsterreferenties
1476847 = MM1
1476848 = MM2
1476849 = MM3

Opgegeven bemonsteringsdatum : 04/04/2017 04/04/2017 04/04/2017
Ontvangstdatum opdracht : 05/04/2017 05/04/2017 05/04/2017
Startdatum : 05/04/2017 05/04/2017 05/04/2017
Monstercode : 1476847 1476848 1476849
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: SQOL-UIJP-VWRX-EHUX Ref.: 658440_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g < 1 < 1 < 1
S soort artefact nvt nvt nvt
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 84,8 80,3 80,3
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 1,6 1,6 2,7
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 3,1 1,3 < 1

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds < 20 < 20 < 20
S cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,20 < 0,20 < 0,20
S kobalt (Co) mg/kg ds < 3,0 < 3,0 < 3,0
S koper (Cu) mg/kg ds < 5,0 < 5,0 21
S kwik (Hg) FIAS/Fims mg/kg ds 0,07 < 0,05 0,07
S lood (Pb) mg/kg ds 16 < 10 17
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds < 4 < 4 < 4
S zink (Zn) mg/kg ds < 20 < 20 < 20

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 < 0,05 < 0,05 0,06
S benzo(a)antraceen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S chryseen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S benzo(a)pyreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds < 0,05 < 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 0,35 0,35 0,38

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 2 van 3

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

Project code : 658440
Project omschrijving : 20170077-Centrumplan te Welberg
Opdrachtgever : AGEL Adviseurs

Monsterreferenties
1476850 = MM4
1476851 = MM5
1476852 = MM6

Opgegeven bemonsteringsdatum : 04/04/2017 04/04/2017 04/04/2017
Ontvangstdatum opdracht : 05/04/2017 05/04/2017 05/04/2017
Startdatum : 05/04/2017 05/04/2017 05/04/2017
Monstercode : 1476850 1476851 1476852
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: SQOL-UIJP-VWRX-EHUX Ref.: 658440_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 : 658440
Project omschrijving : 20170077-Centrumplan te Welberg
Opdrachtgever : AGEL Adviseurs

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

Opdrachtverificatiecode: SQOL-UIJP-VWRX-EHUX Ref.: 658440_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

1476847 MM1 02 0-0.5 2364466AA
12 0-0.5 2364449AA

1476848 MM2 01 0-0.5 2364463AA
05 0-0.5 2364452AA
06 0-0.5 2364302AA
07 0-0.5 2364444AA
08 0-0.5 2364453AA
10 0-0.3 2364465AA

1476849 MM3 04 0-0.5 2364445AA
11 0-0.5 2364440AA
13 0-0.5 2364467AA
17 0-0.5 2364507AA
18 0-0.5 2364496AA
19 0-0.5 2364511AA

1476850 MM4 03 0-0.5 2364470AA
09 0-0.5 2364447AA
14 0-0.5 2364464AA
15 0-0.5 2314537AA
16 0-0.5 2364479AA
20 0-0.5 2364504AA

1476851 MM5 03 0.5-1 2364595AA
04 0.5-1 2364591AA
02 0.7-1.2 2364574AA

1476852 MM6 01 0.5-0.7 2365194AA
05 0.5-1 2364578AA
06 0.5-0.9 2365195AA

Bijlage 1 van 2

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

Project code : 658440
Project omschrijving : 20170077-Centrumplan te Welberg
Opdrachtgever : AGEL Adviseurs

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

Opdrachtverificatiecode: SQOL-UIJP-VWRX-EHUX Ref.: 658440_certificaat_v1



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

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

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

Bijlage 2 van 2

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

Project code : 658440
Project omschrijving : 20170077-Centrumplan te Welberg
Opdrachtgever : AGEL Adviseurs

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

Opdrachtverificatiecode: SQOL-UIJP-VWRX-EHUX Ref.: 658440_certificaat_v1



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

Uw kenmerk : 20170077-Centrumplan te Welberg
Ons kenmerk : Project 660339
Validatieref. : 660339_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : HIPH-NQHV-KFMQ-NXYV
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 18 april 2017

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

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

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

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

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

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

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 F +31-(0)20-597 66 89 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost):
S barium (Ba) μg/l 26 48
S cadmium (Cd) μg/l < 0,2 < 0,2
S kobalt (Co) μg/l 2,1 < 2
S koper (Cu) μg/l 13 11
S Kwik (Hg) niet vluchtig μg/l < 0,05 < 0,05
S lood (Pb) μg/l < 2 < 2
S molybdeen (Mo) μg/l < 2 < 2
S nikkel (Ni) μg/l 9,5 3,4
S zink (Zn) μg/l 23 < 10

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

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

Organische parameters - gehalogeneerd
Vluchtige chlooralifaten:
S dichloormethaan μg/l < 0,2 < 0,2
S 1,1-dichloorethaan μg/l < 0,2 < 0,2
S 1,2-dichloorethaan μg/l < 0,2 < 0,2
S trans-1,2-dichlooretheen μg/l < 0,1 < 0,1
S 1,1-dichlooretheen μg/l < 0,1 < 0,1
S cis-1,2-dichlooretheen μg/l < 0,1 < 0,1
S 1,1-dichloorpropaan μg/l < 0,2 < 0,2
S 1,2-dichloorpropaan μg/l < 0,2 < 0,2
S 1,3-dichloorpropaan μg/l < 0,2 < 0,2
S trichloormethaan μg/l < 0,2 < 0,2
S tetrachloormethaan μg/l < 0,1 < 0,1
S 1,1,1-trichloorethaan μg/l < 0,1 < 0,1
S 1,1,2-trichloorethaan μg/l < 0,1 < 0,1
S trichlooretheen μg/l < 0,2 < 0,2
S tetrachlooretheen μg/l < 0,1 < 0,1
S monochlooretheen (vinylchloride) μg/l < 0,2 < 0,2
S som C+T dichlooretheen μg/l 0,1 0,1
S som dichloorpropanen μg/l 0,4 0,4
Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers:
S tribroommethaan (bromoform) μg/l < 0,2 < 0,2

Tabel 1 van 2

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

Project code : 660339
Project omschrijving : 20170077-Centrumplan te Welberg
Opdrachtgever : AGEL Adviseurs

Monsterreferenties
5400656 = 01-1-1
5400657 = 02-1-1

Opgegeven bemonsteringsdatum : 11/04/2017 11/04/2017
Ontvangstdatum opdracht : 11/04/2017 11/04/2017
Startdatum : 11/04/2017 11/04/2017
Monstercode : 5400656 5400657
Matrix : Grondwater Grondwater

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: HIPH-NQHV-KFMQ-NXYV Ref.: 660339_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

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

Tabel 2 van 2

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

Project code : 660339
Project omschrijving : 20170077-Centrumplan te Welberg
Opdrachtgever : AGEL Adviseurs

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

Opdrachtverificatiecode: HIPH-NQHV-KFMQ-NXYV Ref.: 660339_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5400656 01-1-1 01 1.9-2.4 0260839YA
01 1.9-2.4 0167406MM

5400657 02-1-1 02 2.1-2.6 0275765YA
02 2.1-2.6 0167481MM

Bijlage 1 van 2

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

Project code : 660339
Project omschrijving : 20170077-Centrumplan te Welberg
Opdrachtgever : AGEL Adviseurs

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

Opdrachtverificatiecode: HIPH-NQHV-KFMQ-NXYV Ref.: 660339_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 : 660339
Project omschrijving : 20170077-Centrumplan te Welberg
Opdrachtgever : AGEL Adviseurs

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

Opdrachtverificatiecode: HIPH-NQHV-KFMQ-NXYV Ref.: 660339_certificaat_v1





































 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

1 Stb. 2007, 469  





Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend op 1-1-2015. 

Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2013.  

(Alle grenswaarden gelden voor een standaard bodem met 10% organisch stof en 25% lutum) 





*) Betreft toepassen van grond of bagger op landbodem of de kwaliteit van de landbodem waarop de grond of waterbodem wordt toegepast. 

**) Betreft toepassen van grond of bagger onder oppervlaktewater of de kwaliteit van de waterbodem waarop de grond of waterbodem wordt toegepast.. 

***) Ten minste te behalen rapportagegrenzen volgens tabel 1, staatscourant 2012 nr 22335, 2 november 2012. Ingangsdatum 1 juli 2013. 

De eis aan som-parameters is gebaseerd op de som van de AS300-eisen aan de individuele parameters (met verrekening van 0,7 factor). 

1 Er wordt getoetst tegen de interventiewaardenorm voor chroom III. Alleen in specifieke verdachte situaties behoeft te worden getoetst tegen de Interventiewaarde van Cr VI 
(78 mg/kgds). 
2 Er wordt getoetst tegen de interventiewaardenorm voor anorganisch kwik. Alleen in specifieke verdachte situaties behoeft te worden getoetst tegen de Interventiewaarde voor 
Hg organisch. 

3 Er wordt getoetst voor toepassing als zeezand. 

4 Geen interventiewaarde vastgesteld, getoetst tegen indicatief niveau voor ernstige verontreiniging (INEV). 

5 Barium: de Interventiewaarde geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene oorsprong. 
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SAMENVATTING 
 
Algemeen 
Opdrachtgever : Gemeente Steenbergen 
Adres onderzoekslocatie : Kapelaan Kockstraat 48 te Welberg 
Kadastrale registratie : Sectie Q nummer 4404 
Oppervlakte onderzoekslocatie : 200 m2 
Huidig gebruik : (school)plein 
Type onderzoek : Nader bodemonderzoek 
Aanleiding onderzoek : Verkennend bodemonderzoek uit 1998 

 
Conceptueel model 
Op basis van het conceptueel model zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd: 
 Wat is de globale omvang van de verontreiniging met minerale olie en/of aromaten? 
 Is er sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging? 
 
Uitvoering veld- en laboratoriumonderzoek  
Datum:   
 Grond 
 Grondwater 

: 
: 

16 oktober 2017 
23 oktober 2017 

Veldmedewerkers en protocol : M.P. van Ast en C.A.P Snoeren 
conform de BRL SIKB 2000 (protocollen 2001 en 2002) 

Laboratorium : Eurofins OMEGAM Laboratoria te Amsterdam 
 
Samenvatting resultaten 
Afperking grondverontreiniging:   
 Horizontaal afgeperkt 
 Verticaal afgeperkt 

: 
: 

Ja, in afperkende boringen minerale olie < AW 
Ja, in afperkende boring minerale olie < AW 

Afperking grondwaterverontreiniging: 
 Horizontaal afgeperkt 
 Verticaal afgeperkt 

: 
: 

Ja, hoogstens minerale olie/aromaten > AW 
Ja, hoogstens minerale olie/aromaten > AW 

Geval van ernstige 
bodemverontreiniging 

: Nee 

Omvang verontreiniging : Niet aangetoond in concentraties boven de 
interventiewaarde 

 
Conclusies 
Op basis van de resultaten van het uitgevoerde nader bodemonderzoek kunnen de 
onderzoeksvragen als volgt worden beantwoord: 
 Vraag: Wat is de globale omvang van de verontreiniging met olie/aromaten? 

Antwoord: Enkel in één boring is een zwakke olie-water reactie geconstateerd en wel in 
het traject van 1,50 tot 3,30 m-mv. Uit de analyseresultaten blijkt dat er maximaal een 
lichte verhoging is aangetoond met minerale olie. In de zintuiglijke schone onderlaag 
(3,30 tot 3,65 m-mv) is geen verontreiniging aangetroffen. Dit geldt ook voor de 
omliggende boringen.   
In het grondwater wordt eveneens maximaal een lichte verontreiniging aangetoond met 
minerale olie, naftaleen en xylenen. Gezien de ten hoogste aangetroffen lichte 
verontreiniging wordt een omvangsbepaling op basis van de Wet Bodembescherming 
niet relevant geacht.    

 Vraag: Is er sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging? 
Antwoord: Nee, er is geen sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging 
danwel een saneringsnoodzaak.  
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AGEL adviseurs 
 

D01 Nader Bodemonderzoek  20170077 
Kapelaan Kockstraat 48  November, 2017 
Welberg  blad 3 
 
 

 

1 INLEIDING 
 
 
In opdracht van gemeente Steenbergen heeft AGEL adviseurs een nader bodemonderzoek 
uitgevoerd ter plaatse van een locatie aan de Kapelaan Kockstraat 48 te Welberg. 
 
De locatie is in gebruik als school(plein) van basisschool Pius X en het nader onderzoek richt 
zich tot het deel van de locatie waar de ondergrondse brandstoftank zou hebben gelegen. 
 
De aanleiding voor het uitvoeren van het bodemonderzoek vormen de resultaten van het eerder 
uitgevoerde verkennend bodemonderzoek (kenmerk E980074.010 d.d. mei 1998). Tijdens dit 
onderzoek is een sterke verontreiniging van minerale olie in de grond gemeten en een matige 
verontreiniging aan minerale olie in het grondwater. Daarnaast is zowel in de grond als het 
grondwater een lichte verontreiniging aangetoond met aromaten. Aanbevolen is een nader 
bodemonderzoek uit te voeren. 
 
Het nader bodemonderzoek is uitgevoerd conform de NTA 5755. Doel van het nader 
bodemonderzoek is: 
 Het vaststellen van de omvang van de bodemverontreiniging met minerale olie en 

aromaten (BTEXN) in de grond en het grondwater; 
 Vaststellen of sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging en daarmee de 

noodzaak tot saneren; 
 Het vaststellen van het saneringscriterium en of sprake is van een spoedeisendheid voor 

saneren. 
 
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd conform de BRL SIKB 2000 (protocollen 2001 en 2002), 
waarvoor AGEL adviseurs erkend is door Rijkswaterstaat Leefomgeving. 
 
Voorliggend rapport is als volgt opgebouwd: 
 Vooronderzoek, conceptueel model en onderzoeksstrategie (hoofdstuk 2); 
 Uitgevoerde veld- en laboratoriumwerkzaamheden (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 Algemeen 
 
Onderdeel van het nader bodemonderzoek conform de NTA 5755 is het verrichten van een 
uitgebreid vooronderzoek conform de NEN 5725. Op basis van het uitgebreide vooronderzoek is 
vervolgens een conceptueel model opgesteld en zijn de onderzoeksvragen geformuleerd. Dit 
resulteert uiteindelijk in een onderzoeksstrategie voor het nader bodemonderzoek. 
  
Ten behoeve van het eerder uitgevoerde verkennend bodemonderzoek is reeds een standaard 
vooronderzoek uitgevoerd. In onderhavig hoofdstuk is de relevante informatie uit het 
voorgaande vooronderzoek samengevat en aangevuld met informatie zodat deze voldoet aan 
het niveau van een uitgebreid vooronderzoek. De rapportage van het verkennend 
bodemonderzoek is opgenomen in bijlage 8. 
 
2.2 Locatiegegevens en huidige situatie 
 
2.2.1 Onderzoekslocatie 
Onderstaand zijn de locatiegegevens samengevat. 
  
Tabel 2.1: Locatiegegevens 
Aspect Gegevens 
Adres Kapelaan Kockstraat 48 te Welberg 
Kadastraal (bijlage 2) 
 

Gemeente: Steenbergen 
Sectie: Q Nummer(s): 4404 

Topografie en RD-coördinaten (bijlage 1) x: 81685  y: 399267 
Eigenaar Lowys Porquinstichting te Bergen op Zoom 
Huidig gebruik Onderwijs recreatie - sport 
Oppervlakte kadastraal perceel(-en) Circa 2.750 m² Onderzoekslocatie: circa 200 m² 

 
In figuur 2.1 is de ligging van de onderzoekslocatie weergegeven. Een situatietekening met 
begrenzing van de onderzoekslocatie is tevens opgenomen in bijlage 3. 
 
Figuur 2.1: Luchtfoto onderzoekslocatie (met rood aangegeven) 
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De onderzoekslocatie bevindt zich in een woonwijk. De onderzoekslocatie is momenteel in 
gebruik als school(plein). De bebouwing op de locatie bestaat is een school. 
 
 
Onderstaande foto’s geven een indruk van de locatie.  
 
Figuur 2.2: Foto’s onderzoekslocatie 

  
 
Tijdens de terreininspectie 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 in 
de bebouwing of op de bodem aangetroffen. 
 
2.2.2 Zonering bodemkwaliteitskaart 
Voor de gemeente Steenbergen is in 2012 een bodemkwaliteitskaart vastgesteld. De 
onderzoeklocatie ligt in een niet gezoneerd gebied. Hierdoor is geen verwachte bodemkwaliteit 
bekend ter plaatse van de onderzoeklocatie. 
 
2.3 Historische gegevens 
 
2.3.1 Voormalig gebruik 
De locatie ligt een in wijk van na 1960. Er hebben zich geen milieubelastende bedrijven op of 
nabij de locatie bevonden. Ter plaatse van de Kapelaan Kockstraat 48 Welberg is een 
ondergronds tank geregistreerd. Het is niet bekend of het terrein in het verleden is opgehoogd 
of gedempt. 
 
2.3.2 Beschikbaar bodemonderzoek en verontreinigingssituatie 
Ter plaatse van de onderzoekslocatie en de directe omgeving zijn twee voorgaande 
bodemonderzoeken bekend: 
 Verkennend bodemonderzoek schoolterrein Kapelaan Kockstraat 48 Welberg, EMM, 

kenmerk E980074.010, d.d. 7 mei 1998; 
Aanleiding van dit onderzoek was de voorgenomen fusie van de scholen. De brandstoftank 
werd als verdachte locatie beschouwd. De rest van de locatie was aangemerkt als 
onverdacht voor het voorkomen van verontreinigingen in de bodem. Ter plaatse van de 
ondergrondse tank is zintuigelijk een olieverontreiniging aangetroffen. Het geanalyseerde 
grondmonster is sterk verontreinigd met minerale olie. In het grondwater bij de 
ondergrondse tank is een matig verhoogd gehalte aan minerale olie aangetoond en zijn 
vluchtige aromaten licht verhoogd aangetoond. Voor het overige terrein is in de 
bovengrond plaatselijk een licht verhoogd gehalte aan PAK aangetoond. In de onderzochte 
ondergrond en grondwater van het overige terrein zijn geen van de geanalyseerde 
parameters verhoogd aangetoond. Het grondwater is licht verontreinigd met chroom. 
Geconcludeerd werd dat de resultaten een belemmering geven voor het beoogd gebruik. 
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 Verkennend bodemonderzoek Kapelaan Kockstraat 42 te Steenbergen, Grondslag BV, 
kenmerk 13576, d.d. 26 mei 2008; 
Aanleiding van dit onderzoek was de voorgenomen transactie van de locatie. De locatie was 
aangemerkt als onverdacht voor het voorkomen van verontreinigingen in de bodem. In de 
boven- en ondergrond zijn sporen puin aangetroffen, waarbij in de ondergrond tevens 
plaatselijk ook nog sporen baksteen en plastic zijn aangetroffen. In de bovengrond zijn 
maximaal licht verhoogde gehalten aan lood en PAK aangetoond. In de onderzochte 
ondergrond zijn geen van de geanalyseerde parameters verhoogd aangetoond. Het 
grondwater is licht verontreinigd met chroom. Geconcludeerd werd dat de resultaten geen 
belemmeringen geven voor de transactie van het perceel. 

 
Ter plaatse van de Kapelaan Kockstraat 48 is sprake van een verontreiniging in de grond (sterk 
verhoogd) en het grondwater (matig verhoogd) met minerale olie. Ook is in de grond en het 
grondwater een lichte verontreiniging aangetoond met aromaten. De verontreiniging is 
analytisch aangetoond op een diepte van 1,5-2,0 m-mv in de grond en in het grondwater op 
een filterdiepte van 1,6-2,6 m-mv. Bij de gemeente zijn geen aanvullende gegevens bekend 
over deze verontreiniging. Het is hierdoor aannemelijk dat de verontreiniging nog aanwezig is.  
 
2.4 Toekomstig gebruik 
 
Momenteel zijn er geen wijzigingen in het (bodem-)gebruik van de locatie bekend. 
 
2.5 Bodemopbouw en geohydrologie 
 
Het maaiveld bevindt zich op ongeveer 1,9 m+NAP. Van de locatie is de volgende regionale 
bodemopbouw achterhaald. 
 
Tabel 2.2: Bodemopbouw en geohydrologie 

Diepte (m -mv/NAP) Formatie Geohydrologische eenheid Samenstelling 
0-2 Formatie van 

Boxtel 
Deklaag Zand 

2-5 Formatie van 
Stramproy 

Eerste scheidende laag Klei 

5-65 Formatie van 
Waalre 

Eerste watervoerend pakket Klei en zand 

 
De freatische grondwaterstroming is niet bekend. Opgemerkt wordt dat de freatische 
grondwaterstromingsrichting lokaal beïnvloed kan worden door de aanwezigheid van 
oppervlaktewater, kabels en leidingen, cunetten, funderingen en dergelijke. De regionale 
grondwaterstromingsrichting van het eerste watervoerende pakket is overwegend 
noordwestelijk. De locatie is niet gelegen in een grondwaterwingebied of 
grondwaterbeschermingsgebied.   
 
 
2.6 Financieel juridische informatie 
 
In het kader van onderhavig bodemonderzoek is behoudens de in bijlage 2 opgenomen 
kadastrale gegevens geen nadere financieel juridische informatie verzameld.  
Het uitvoeren van een daadwerkelijke juridische toets maakt geen deel uit van onderhavig 
bodemonderzoek. 
 
 
 



AGEL adviseurs 
 

D01 Nader Bodemonderzoek  20170077 
Kapelaan Kockstraat 48  November, 2017 
Welberg  blad 7 
 
 

 

2.7 Conceptueel model 
 
Bij het uitvoeren van het nader bodemonderzoek gericht op minerale olie en aromaten (BTEXN) 
in de bodem en de parameters minerale olie en aromaten (BTEXN), op basis van de NTA 5755 
‘Bodem – Landbodem – Strategie voor het uitvoeren van nader onderzoek – Onderzoek naar de 
aard en omvang van bodemverontreiniging’ (juli 2010), wordt gebruik gemaakt van een 
conceptueel model. Voor de onderzoekslocatie is tabel 2.5 een conceptueel model opgesteld. 
 
Tabel 2.5: Gegevens conceptueel model 

Aspect Gegevens 
Oorzaak van de verontreiniging Verwijderde ondergrondse olietank (in 1974) 
Kritische stoffen Minerale olie en aromaten (BTEXN)  
Verdacht bodemtraject Freatisch grondwater (minerale olie / aromaten (BTEXN)), zijnde 1,6-2,6 m-mv en 

ondergrond (minerale olie / aromaten (BTEXN)), zijnde 1,5-2,0 m-mv 
Ernst van de verontreiniging Mogelijk is er voor de verontreiniging met minerale olie en aromaten (BTEXN) sprake van 

meer dan 25 m3 grond groter dan de interventiewaarden. 
Spoedeisendheid van sanering Actuele humane, ecologische en/of verspreidingsrisico’s worden niet aannemelijk geacht. 

 
Op basis van bovenstaand conceptueel model dient in deze fase van onderzoek het volgende te 
worden bereikt: 
 Het vaststellen van de aard en concentratie van de verontreinigende stoffen en  

de omvang van de grondwaterverontreiniging met minerale olie en aromaten (BTEXN); 
 
De NTA 5755 schrijft geen specifieke onderzoekstechnieken voor. Als uitgangspunten bij de 
selectie van de toepasbare techniek gelden: 
 De te bereiken boordiepte ligt binnen het bereik voor handmatige boringen; 
 Het onderzoek moet bij voorkeur in één werkgang uit te voeren zijn; 
 Op basis van laboratoriumresultaten wordt eventueel vervolgonderzoek verder bepaald; 
 De onderzoeksresultaten moeten toetsbaar zijn aan de achtergrond- en 

interventiewaarden en eventueel later te hanteren terugsaneerwaarden. 
 
In onderhavig onderzoek zijn geen machinale boringen geplaatst. Voor sturing bij de 
veldwerkzaamheden zijn de resultaten van de visuele waarnemingen en de grondanalyses 
gebruikt. Voor de verificatie en vastlegging van de mate van verontreiniging worden grond- en 
grondwatermonsters conform de AS3000 geanalyseerd op de relevante parameters door een 
daarvoor erkend laboratorium.  
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2.8 Conclusie vooronderzoek en onderzoeksstrategie 
 
De verontreiniging is aan het licht gekomen door een onderzoek uit 1998, te weten het rapport 
Verkennend bodemonderzoek schoolterrein Kapelaan Kockstraat 48 Welberg, EMM, kenmerk 
E980074.010, d.d. 7 mei 1998. De verontreiniging is veroorzaakt door een in 1974 verwijderde 
ondergrondse olietank en is horizontaal en verticaal nog niet afgeperkt. 
 
De verontreiniging is ontstaan voor 1 januari 1987. Doel van het nader bodemonderzoek is het 
bepalen van de omvang, ernst en spoedeisendheid van de verontreiniging met minerale olie en 
aromaten in de grond en het grondwater. In tabel 2.5 is de onderzoeksstrategie voor het nader 
bodemonderzoek weergegeven. 
 
Tabel 2.5: Onderzoeksstrategie 

Locatie Veldonderzoek Laboratoriumonderzoek 
Boring ca. 
 3,0 m-mv 

Boring met 
peilbuis 

(filterinstelling  
0,5 m-gws) 

Boring met 
peilbuis 

(filterinstelling ca. 
4,0-5,0 m-mv) 

Grond Grondwater 

200m2 4 1 1 6x minerale olie incl. 
organische stof 

2x minerale 
olie/aromaten 
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3 VELD- EN LABORATORIUMONDERZOEK 
 
 
3.1 Kwalibo vereisten 
 
De veldwerkzaamheden zijn onder certificaat uitgevoerd door AGEL adviseurs conform de 
vigerende versie van de BRL SIKB 2000 en bijbehorende protocollen: 
 Protocol 2001 (plaatsen boringen en peilbuizen): op 16 oktober 2017 door M.P. van Ast; 
 Protocol 2002 (grondwaterbemonstering): op 23 oktober 2017 door C.A.P. Snoeren. 
 
AGEL adviseurs is voor deze werkzaamheden gecertificeerd door Normec Certification (nummer 
EC-SIK-20258) en erkend door Rijkswaterstaat Leefomgeving. De heren M.P. van Ast en C.A.P. 
Snoeren zijn ervaren en geregistreerde veldwerkers.  
 
Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd door het milieulaboratorium van Eurofins OMEGAM 
Laboratoria te Amsterdam. De analyses zijn uitgevoerd conform de accreditatie AS3000 
waarvoor Eurofins OMEGAM Laboratoria door de Raad voor Accreditatie (RvA) erkend is als 
testlaboratorium. 
 
3.2 Opzet en uitvoering 
 
In tabel 3.1 is een overzicht opgenomen van de onderzoeksopzet en hierbij behorende veld-
werkzaamheden en verrichte analyses.  
 
De locatietekening met situering van de boringen en peilbuizen is opgenomen in bijlage 3. 
 
Tabel 3.1: Opzet veld- en laboratoriumonderzoek 

Locatie Veldonderzoek 
(en boornummers) 

Laboratoriumonderzoek 
(en monstercodering) 

Boring ca. 
 3,0 m-mv 

Boring met 
peilbuis 

(filterinstelling  
0,5 m-gws) 

Boring met 
peilbuis 

(filterinstelling 
ca. 4,0-5,0 m-

mv) 

Grond Grondwater 

 
200 m2 

4 1 1 6x minerale olie incl. 
organische stof 

2x minerale 
olie/ 
aromaten 

Nr. 102, 103, 
104 en 105 

Nr. 101 Nr. 106 

 
 
Het veldonderzoek heeft uit de volgende werkzaamheden bestaan: 
 Terreininspectie en visuele inspectie van het maaiveld; 
 Het plaatsen van de boringen en de peilbuizen zoals opgenomen in tabel 3.1; 
 De vrijgekomen grond uit de boringen is in het veld geclassificeerd (vaststellen 

bodemopbouw) en beoordeeld op de aanwezigheid van verontreinigingen; 
 Er is gebruik gemaakt van een PID-meter/oliewatertesten om de aanwezigheid van 

vluchtige koolwaterstoffen en olieproduct in de bodem ter indicatie zintuiglijk vast te 
stellen; 

 Monsterneming van de grond. Een grondmonster heeft betrekking op een maximaal 
bodemtraject van 0,5 meter. Afwijkende bodemlagen (zoals de aanwezigheid van bodem-
vreemde 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; 

 In verband met de mogelijke aanwezigheid van vluchtige verontreinigende stoffen is bij de 
bemonstering tevens gebruik gemaakt van steekbussen; 
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 De peilbuizen zijn voorzien van een filter met een lengte van 1,0 meter en afgewerkt met 
filtergrind en een bentonietafsluiting. Bij de codering van een grondwatermonster is het 
nummer van de peilbuis 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. 
 
3.3 Resultaten veldonderzoek 
 
In bijlage 4 zijn de resultaten van de boorbeschrijvingen in de vorm van boorprofielen 
weergegeven.  
 
De bodemopbouw bestaat vanaf maaiveld tot de maximaal verkende boordiepte van 3,65 m-mv 
uit zand.  
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 

101 3,65 0,04 - 0,50 Zand Sporen baksteen, resten beton, geen olie-water reactie 
  0,50 - 1,00 Zand Sporen baksteen, geen olie-water reactie 
  1,00 - 1,50 Zand Geen olie-water reactie 
  1,50 - 1,65 Zand Zwakke olie-water reactie 
  1,85 - 2,00 Zand Zwakke olie-water reactie, zwakke olie geur 
  2,00 - 2,50 Zand Matige olie-water reactie, matige olie geur 
  2,50 - 3,00 Zand Zwakke olie-water reactie, zwakke olie geur 
  3,00 - 3,30 Zand Zwakke olie-water reactie, zwakke olie geur 
  3,30 - 3,65 Leem Geen olie-water reactie 
102 3,00 0,04 - 0,10 Zand Geen olie-water reactie 
  0,10 - 0,50 Zand Sporen baksteen, geen olie-water reactie 
  0,50 - 1,00 Zand Resten houtskool, resten ijzer, geen olie-water reactie 
  1,00 - 1,50 Zand Resten houtskool, geen olie-water reactie 
  1,70 - 3,00 Zand Geen olie-water reactie 
103 3,00 0,04 - 0,15 Zand Geen olie-water reactie 
  0,15 - 0,50 Zand Sporen baksteen, geen olie-water reactie 
  0,50 - 3,00 Zand Geen olie-water reactie 
104 3,00 0,04 - 0,20 Zand Geen olie-water reactie 
  0,20 - 0,50 Zand Sporen baksteen, geen olie-water reactie 
  0,50 - 1,00 Zand Sporen baksteen, geen olie-water reactie 
  1,00 - 3,00 Zand Geen olie-water reactie 
105 1,15 0,04 - 0,50 Zand Geen olie-water reactie 
  0,50 - 1,15 Zand Sporen baksteen, resten houtskool, geen olie-water reactie 
  0,50 - 1,15 Zand Sporen baksteen, resten houtskool, geen olie-water reactie 
105A 3,00 0,04 - 0,20 Zand Geen olie-water reactie 
  0,20 - 0,50 Zand Geen olie-water reactie 
  0,50 - 1,00 Zand Sporen baksteen, resten houtskool, geen olie-water reactie 
  1,00 - 1,30 Zand Sporen baksteen, geen olie-water reactie 
  1,30 - 3,00 Zand Geen olie-water reactie 
106 2,90 0,04 - 0,30 Zand Geen olie-water reactie 
  0,30 - 0,70 Zand Sporen baksteen, geen olie-water reactie 
  0,70 - 1,00 Zand Sporen baksteen, geen olie-water reactie 
  1,00 - 2,90 Zand Geen olie-water reactie 

 
Bij de uitvoering van het veldwerk zijn plaatselijk bijmengingen met sporen baksteen en resten 
beton waargenomen. Het betreft een sporadische bijmenging (≤1%) en gezien de hoeveelheid 
wordt dit niet gerelateerd aan verdacht asbestmateriaal. Daarnaast zijn er tijdens de maaiveld 
inspectie geen concrete aanwijzingen voor potentieel bodembelastende activiteiten en/of 
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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. 
 
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 

101 2,7-3,7 170 13.1 6,64 261 132 Geen 
106 1,9-2,9 170 13.0 6,81 240 106 Geen 

*) : 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 het grondwatermonster ligt boven de natuurlijke troebelheid van grondwater (<10 
NTU). De verhoogde troebelheid van het grondwatermonster 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. 
 
3.4 Laboratoriumonderzoek 
 
Op basis van de resultaten van het veldonderzoek is een selectie gemaakt in de te analyseren 
grondmonsters. Separate grondmonsters zijn benoemd als boornummer-monsternummer 
(bijvoorbeeld 1-2). 
 
Een overzicht van de uitgevoerde analyses de grond- en grondwatermonsters is weergegeven 
in de tabellen 3.4 en 3.5. 
 
Tabel 3.4: Uitgevoerde analyses grond 

Monster-
code 

Samenstelling 
monsters 

(boring-monster) 

Traject 
(m -mv) 

Omschrijving en bijzonderheden Analysepakket 

Ondergrond 
101-10 101-10 3,30 - 3,65 Geen olie-water reactie, verticale 

afperking 
AS3000: Aromaten 
(BTEXXN) + olie 
(GC) 

101-5 101-5 1,65 - 1,85 Steekbusmonster, zwakke olie-water 
reactie 

AS3000: Aromaten 
(BTEXXN) + olie 
(GC) 

102-5 102-5 1,50 - 1,70 Steekbusmonster, horizontale afperking AS3000: Aromaten 
(BTEXXN) + olie 
(GC) 

103-5 103-5 1,50 - 1,70 Steekbusmonster, horizontale afperking AS3000: Aromaten 
(BTEXXN) + olie 
(GC) 

104-5 104-5 1,50 - 1,70 Steekbusmonster, horizontale afperking AS3000: Aromaten 
(BTEXXN) + olie 
(GC) 

105A-5 105A-5 1,30 - 1,50 Steekbusmonster, horizontale afperking AS3000: Aromaten 
(BTEXXN) + olie 
(GC) 

106-5 106-5 1,40 - 1,60 Steekbusmonster, horizontale afperking AS3000: Aromaten 
(BTEXXN) + olie 
(GC) 
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Tabel 3.5: Uitgevoerde analyses grondwater 
Monstercode Peilbuis Filtertraject (m  -mv) Analysepakket 
101-1-1 101 2,7-3,7 Aromaten (BTEXXN) + olie 
106-1-1 106 1,9-2,9 Aromaten (BTEXXN) + olie 

 
De resultaten van het laboratoriumonderzoek worden in volgend hoofdstuk weergegeven en 
geïnterpreteerd. 
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4 RESULTATEN EN INTERPRETATIE 
 
 
4.1 Toetsingskader en toetsing analyseresultaten 
 
De analyserapporten van het laboratorium zijn opgenomen in bijlage 5. Door het laboratorium 
zijn geen afwijkingen van de AS3000 gerapporteerd. 
 
De volledige toetsing van de analyseresultaten is opgenomen in bijlage 6. 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 7. 
 
4.2 Bespreking van de resultaten 
 
4.2.1 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 

Ondergrond  
101-5 101-5 1,65 - 1,85 Geen olie-water reactie, 

verticale afperking 
Minerale olie > AW 

102-5 102-5 1,50 - 1,70 Steekbusmonster, zwakke 
olie-water reactie 

<AW 

103-5 103-5 1,50 - 1,70 Steekbusmonster, 
horizontale afperking 

<AW 

104-5 104-5 1,50 - 1,70 Steekbusmonster, 
horizontale afperking 

<AW 

105A-5 105A-5 1,30 - 1,50 Steekbusmonster, 
horizontale afperking 

<AW 

106-5 106-5 1,40 - 1,60 Steekbusmonster, 
horizontale afperking 

<AW 

101-10 101-10 3,30 - 3,65 Steekbusmonster, 
horizontale afperking 

<AW 

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. 

 
Enkel in één boring is een olie-water reactie geconstateerd. Analytisch is aangetoond dat er 
hooguit sprake is van een lichte verhoging met minerale olie. Deze lichte verontreiniging is 
zowel verticaal (monster 101-10), als horizontaal afgeperkt.  
 
 
 
 
 
 



AGEL adviseurs 
 

D01 Nader Bodemonderzoek  20170077 
Kapelaan Kockstraat 48  November, 2017 
Welberg  blad 14 
 
 

 

4.2.2 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 

Pb101 101 2,7-3,7 Minerale olie, naftaleen>S 
Pb106 106 1,9-2,9 Minerale olie, naftaleen, 

som xylenen>S 
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. 

 
In het grondwater uit peilbuizen 101 is een verhoogde concentratie aan minerale olie en 
naftaleen aangetoond. In peilbuis 106 is een verhoogde concentratie aan minerale olie, 
naftaleen en xylenen aangetoond. 
 
Voor de peilbuizen 101 en 106 was tijdens de grondwaterbemonstering 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 onderhavige onderzoek wordt 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 Verontreinigingssituatie 
 
Ter plaatse en rondom de in het eerder onderzoek aangetoonde verontreiniging (mei 1998) zijn 
een zestal boringen geplaatst, waarvan er twee zijn afgewerkt met een peilbuis. Enkel in één 
van deze boringen is een zwakke olie-water reactie geconstateerd en wel in het traject van 1,50 
tot 3,30 m-mv. Uit de analyseresultaten blijkt dat er maximaal een lichte verhoging is 
aangetoond met minerale olie. In de zintuiglijke schone onderlaag (3,30 tot 3,65 m-mv) is geen 
verontreiniging aangetroffen. Dit geldt ook voor de omliggende boringen.   
 
In het grondwater wordt eveneens maximaal een lichte verontreiniging aangetoond met 
minerale olie, naftaleen en xylenen.   
 
4.4 Ernst en spoedeisendheid 
 
De gevalsdefinitie hangt samen met de ruimtelijke-, organisatorische- en technische samenhang 
van verontreiniging(-en) per verontreinigingsgeval. Conform de Wet bodembescherming is er 
sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging en daarmee saneringsnoodzaak indien 
de verontreiniging is ontstaan voor 1 januari 1987 en er in een bodemvolume van meer dan 25 
m3 grond en/of 100 m3 grondwater de interventiewaarde wordt overschreden. 
 
Uit het onderzoek blijkt dat er hooguit een lichte verontreiniging is aangetroffen. In het kader 
van de Wet Bodembescherming is er derhalve voor de grond en het grondwater geen sprake 
van een geval van ernstige bodemverontreiniging.  
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5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
 
Op basis van de resultaten van het uitgevoerde nader bodemonderzoek kunnen de 
onderzoeksvragen als volgt worden beantwoord: 
 
 Vraag: Wat is de globale omvang van de verontreiniging met olie/aromaten? 

Antwoord: Enkel in één boring is een zwakke olie-water reactie geconstateerd en wel in 
het traject van 1,50 tot 3,30 m-mv. Uit de analyseresultaten blijkt dat er maximaal een 
lichte verhoging is aangetoond met minerale olie. In de zintuiglijke schone onderlaag 
(3,30 tot 3,65 m-mv) is geen verontreiniging aangetroffen. Dit geldt ook voor de 
omliggende boringen.   
In het grondwater wordt eveneens maximaal een lichte verontreiniging aangetoond met 
minerale olie, naftaleen en xylenen. Gezien de ten hoogste aangetroffen lichte 
verontreiniging wordt een omvangsbepaling op basis van de Wet Bodembescherming 
niet relevant geacht.    

 
 Vraag: Is er sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging? 

Antwoord: Nee, er is geen sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging 
danwel een saneringsnoodzaak.  

 
Aanbevelingen en opmerkingen 
De aangetoonde licht verhoogde gehalten met minerale olie leveren vanwege de aangetroffen 
diepte bij het huidige gebruik van de bodem geen beperkingen op. Gezien de resultaten van het 
nader onderzoek zijn sanerende maatregelen niet nodig.  
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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); 
 NTA 5755, Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van nader onderzoek - 

Onderzoek naar de aard en omvang van bodemverontreiniging (juli 2010). 
 
Het onderhavige 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 
bodemonderzoek is gebaseerd op de thans beschikbare informatie en de hieruit afgeleide 
onderzoeksstrategie. Ondanks het streven naar een zo groot mogelijke representativiteit en 
reproduceerbaarheid 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 voorkomen. 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 samenstellen 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 verspreiding 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 voorzichtigheid 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. 
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KADASTRALE GEGEVENS  



Kadastraal bericht object pagina 1 van 2
 Kadaster 

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen
 
Betreft: STEENBERGEN  Q  4404 31-10-2017
 Kapelaan Kockstraat 48  4651 XE STEENBERGEN NB 9:01:44
Uw referentie: 20170077
Toestandsdatum: 30-10-2017

Kadastraal object
 Kadastrale aanduiding: STEENBERGEN Q 4404
 Grootte: 27 a 50 ca
 Coördinaten: 81685-399267
 Omschrijving kadastraal object: ONDERWIJS RECREATIE - SPORT
 Locatie: Kapelaan Kockstraat  48   
 4651 XE  STEENBERGEN NB
 (Met meer onroerend goed verkregen)
 Ontstaan op: 4-12-1989
 
 Ontstaan uit: STEENBERGEN Q 4131 gedeeltelijk
 
Aantekening kadastraal object
 LOCATIEGEGEVENS ONTLEEND AAN BASISREGISTRATIES ADRESSEN EN GEBOUWEN
 Ontleend aan: ATG  75256     d.d. 2-9-2011 
 
 
Publiekrechtelijke beperkingen
 Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de

Basisregistratie Kadaster.
 

Gerechtigde
EIGENDOM

 Lowys Porquinstichting
 Marslaan  1   
 4624 CT  BERGEN OP ZOOM
 Postadres: Postbus: 543
 4600 AM  BERGEN OP ZOOM
 Zetel: BERGEN OP ZOOM
 KvK-nummer: 41106257 (Bron: Handelsregister)
 Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer.
 
 Recht ontleend aan: HYP4  11586/28  reeks BREDA      d.d. 4-8-1998 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
STEENBERGEN  Q  4404

 



Kadastraal bericht object pagina 2 van 2
 Kadaster 

 
Betreft: STEENBERGEN  Q  4404 31-10-2017
 Kapelaan Kockstraat 48  4651 XE STEENBERGEN NB 9:01:44
Uw referentie: 20170077
Toestandsdatum: 30-10-2017

Gerechtigde
OPSTALRECHT NUTSVOORZIENINGEN

 Brabant Water N.V.
 Magistratenlaan  200   
 5223 MA  'S-HERTOGENBOSCH
 Zetel: 'S-HERTOGENBOSCH
 KvK-nummer: 16005077 (Bron: Handelsregister)
 Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer.
 
 Recht ontleend aan: HYP4  9599/48  reeks BREDA      d.d. 28-9-1994 
 BETREFT VESTIGING OL OP 1/1 VE.

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 20170077

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 31 oktober 2017
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

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

Schaal 1:1000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

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

 

 



AGEL Adviseurs
T.a.v. mevrouw H.J. Brunink
Postbus 4156
4900 CD OOSTERHOUT NB

Uw kenmerk : 20170077-Centrumplan te Welberg
Ons kenmerk : Project 709816
Validatieref. : 709816_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : FRXG-YRLH-WSED-KIXK
Bijlage(n) : 3 tabel(len) + 1 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 20 oktober 2017

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

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

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

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

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

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

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 F +31-(0)20-597 66 89 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g 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 % 82,4 72,2 81,6
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 0,7 4,8 2,4

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 59 < 35 < 35

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S ethylbenzeen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S o-xyleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S tolueen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S xyleen (som m+p) mg/kg ds < 0,10 < 0,10 < 0,10

S som xylenen (o/m/p) mg/kg ds 0,10 0,10 0,10

Tabel 1 van 3

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

Project code : 709816
Project omschrijving : 20170077-Centrumplan te Welberg
Opdrachtgever : AGEL Adviseurs

Monsterreferenties
5523625 = 101-5
5523626 = 102-5
5523627 = 103-5

Opgegeven bemonsteringsdatum : 16/10/2017 16/10/2017 16/10/2017
Ontvangstdatum opdracht : 17/10/2017 17/10/2017 17/10/2017
Startdatum : 17/10/2017 17/10/2017 17/10/2017
Monstercode : 5523625 5523626 5523627
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: FRXG-YRLH-WSED-KIXK Ref.: 709816_certificaat_v1



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 % 82,5 84,0 83,8
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 2,0 1,3 2,9

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

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S ethylbenzeen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S o-xyleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S tolueen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S xyleen (som m+p) mg/kg ds < 0,10 < 0,10 < 0,10

S som xylenen (o/m/p) mg/kg ds 0,10 0,10 0,10

Tabel 2 van 3

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

Project code : 709816
Project omschrijving : 20170077-Centrumplan te Welberg
Opdrachtgever : AGEL Adviseurs

Monsterreferenties
5523628 = 104-5
5523629 = 105A-5
5523630 = 106-5

Opgegeven bemonsteringsdatum : 16/10/2017 16/10/2017 16/10/2017
Ontvangstdatum opdracht : 17/10/2017 17/10/2017 17/10/2017
Startdatum : 17/10/2017 17/10/2017 17/10/2017
Monstercode : 5523628 5523629 5523630
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: FRXG-YRLH-WSED-KIXK Ref.: 709816_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.

Tabel 3 van 3

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

Project code : 709816
Project omschrijving : 20170077-Centrumplan te Welberg
Opdrachtgever : AGEL Adviseurs

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

Opdrachtverificatiecode: FRXG-YRLH-WSED-KIXK Ref.: 709816_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 5523625
Project omschrijving : 20170077-Centrumplan te Welberg
Uw referentie : 101-5
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 70 %
2) fractie C19 - C29 26 %
3) fractie C29 - C35 3 %
4) fractie C35 -< C40 2 %

minerale olie gehalte: 59 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: FRXG-YRLH-WSED-KIXK Ref.: 709816_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5523625 101-5 101 1.65-1.85 0080063DI

5523626 102-5 102 1.5-1.7 0080064DI

5523627 103-5 103 1.5-1.7 0080068DI

5523628 104-5 104 1.5-1.7 0080067DI

5523629 105A-5 105A 1.3-1.5 0080065DI

5523630 106-5 106 1.4-1.6 0080066DI

Bijlage 1 van 2

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

Project code : 709816
Project omschrijving : 20170077-Centrumplan te Welberg
Opdrachtgever : AGEL Adviseurs

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

Opdrachtverificatiecode: FRXG-YRLH-WSED-KIXK Ref.: 709816_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
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3010 prestatieblad 7
Aromaten (BTEXXN) : Conform AS3030 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 : 709816
Project omschrijving : 20170077-Centrumplan te Welberg
Opdrachtgever : AGEL Adviseurs

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

Opdrachtverificatiecode: FRXG-YRLH-WSED-KIXK Ref.: 709816_certificaat_v1



AGEL Adviseurs
T.a.v. mevrouw H.J. Brunink
Postbus 4156
4900 CD OOSTERHOUT NB

Uw kenmerk : 20170077-Centrumplan te Welberg
Ons kenmerk : Project 709822
Validatieref. : 709822_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : WFBU-XJVD-GTRI-LAQE
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 3 bijlage(n)

Amsterdam, 20 oktober 2017

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

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

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

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

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

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

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 F +31-(0)20-597 66 89 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



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

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 78,8
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 0,9

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

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen mg/kg ds < 0,05
S ethylbenzeen mg/kg ds < 0,05
S naftaleen mg/kg ds < 0,05
S o-xyleen mg/kg ds < 0,05
S tolueen mg/kg ds < 0,05
S xyleen (som m+p) mg/kg ds < 0,10

S som xylenen (o/m/p) mg/kg ds 0,10

Tabel 1 van 2

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

Project code : 709822
Project omschrijving : 20170077-Centrumplan te Welberg
Opdrachtgever : AGEL Adviseurs

Monsterreferenties
5523655 = 101-10

Opgegeven bemonsteringsdatum : 16/10/2017
Ontvangstdatum opdracht : 17/10/2017
Startdatum : 17/10/2017
Monstercode : 5523655
Matrix : Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: WFBU-XJVD-GTRI-LAQE Ref.: 709822_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.

Tabel 2 van 2

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

Project code : 709822
Project omschrijving : 20170077-Centrumplan te Welberg
Opdrachtgever : AGEL Adviseurs

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

Opdrachtverificatiecode: WFBU-XJVD-GTRI-LAQE Ref.: 709822_certificaat_v1



Houdbaarheid- & conserveringsopmerkingen

De onderstaande constatering(en) wijzen op een afwijking van het SIKB-protocol 3001 (Conserveringsmethoden en
conserveringstermijnen van milieumonsters). Deze afwijking resulteert in de volgende voorgeschreven opmerking: "Er zijn
verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de gemarkeerde resultaten in dit analyserapport
mogelijk hebben beïnvloed." Deze bijlage vormt samen met andere bijlagen, tabellen en het voorblad, een integraal
onderdeel van dit analyse-certificaat.

Uw referentie : 101-10
Monstercode : 5523655

Opmerking(en) by analyse(s):
benzeen: - Het monster is voor de betreffende analyse niet in een steekbus aangeleverd.
ethylbenzeen: - Het monster is voor de betreffende analyse niet in een steekbus aangeleverd.
naftaleen: - Het monster is voor de betreffende analyse niet in een steekbus aangeleverd.
o-xyleen: - Het monster is voor de betreffende analyse niet in een steekbus aangeleverd.
tolueen: - Het monster is voor de betreffende analyse niet in een steekbus aangeleverd.
xyleen (som m+p): - Het monster is voor de betreffende analyse niet in een steekbus aangeleverd.

Bijlage 1 van 3

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

Project code : 709822
Project omschrijving : 20170077-Centrumplan te Welberg
Opdrachtgever : AGEL Adviseurs

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

Opdrachtverificatiecode: WFBU-XJVD-GTRI-LAQE Ref.: 709822_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5523655 101-10 101 3.3-3.65 2557438AA

Bijlage 2 van 3

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

Project code : 709822
Project omschrijving : 20170077-Centrumplan te Welberg
Opdrachtgever : AGEL Adviseurs

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

Opdrachtverificatiecode: WFBU-XJVD-GTRI-LAQE Ref.: 709822_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
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3010 prestatieblad 7
Aromaten (BTEXXN) : Conform AS3030 prestatieblad 1

Bijlage 3 van 3

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

Project code : 709822
Project omschrijving : 20170077-Centrumplan te Welberg
Opdrachtgever : AGEL Adviseurs

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

Opdrachtverificatiecode: WFBU-XJVD-GTRI-LAQE Ref.: 709822_certificaat_v1



AGEL Adviseurs
T.a.v. mevrouw H.J. Brunink
Postbus 4156
4900 CD OOSTERHOUT NB

Uw kenmerk : Kapelaan Kockstraat 48 te Welberg
Ons kenmerk : Project 711506
Validatieref. : 711506_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : DXVA-NTBW-OTUK-DVVN
Bijlage(n) : 1 tabel(len) + 2 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 26 oktober 2017

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

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

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

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

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

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

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 F +31-(0)20-597 66 89 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) μg/l 220 240

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen μg/l < 0,2 < 0,2
S ethylbenzeen μg/l < 0,2 1,0
S naftaleen μg/l 0,51 11
S o-xyleen μg/l < 0,1 0,9
S tolueen μg/l < 0,2 < 0,2
S xyleen (som m+p) μg/l < 0,2 2,7
S som xylenen μg/l 0,2 3,6

som aromaten BTEX μg/l 0,6 4,9

Tabel 1 van 1

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

Project code : 711506
Project omschrijving : Kapelaan Kockstraat 48 te Welberg
Opdrachtgever : AGEL Adviseurs

Monsterreferenties
5528144 = Pb101
5528145 = Pb106

Opgegeven bemonsteringsdatum : 24/10/2017 24/10/2017
Ontvangstdatum opdracht : 24/10/2017 24/10/2017
Startdatum : 24/10/2017 24/10/2017
Monstercode : 5528144 5528145
Matrix : Grondwater Grondwater

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: DXVA-NTBW-OTUK-DVVN Ref.: 711506_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 5528144
Project omschrijving : Kapelaan Kockstraat 48 te Welberg
Uw referentie : Pb101
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 97 %
2) fractie C19 - C29 3 %
3) fractie C29 - C35 <1 %
4) fractie C35 -< C40 <1 %

minerale olie gehalte: 220 μg/l

Oliechromatogram 1 van 2

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

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

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

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

Opdrachtverificatiecode: DXVA-NTBW-OTUK-DVVN Ref.: 711506_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 5528145
Project omschrijving : Kapelaan Kockstraat 48 te Welberg
Uw referentie : Pb106
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 100 %
2) fractie C19 - C29 <1 %
3) fractie C29 - C35 <1 %
4) fractie C35 -< C40 <1 %

minerale olie gehalte: 240 μg/l

Oliechromatogram 2 van 2

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

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

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

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

Opdrachtverificatiecode: DXVA-NTBW-OTUK-DVVN Ref.: 711506_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5528144 Pb101 Pb101 270-370 0283536YA

5528145 Pb106 Pb106 190-290 0283331YA

Bijlage 1 van 2

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

Project code : 711506
Project omschrijving : Kapelaan Kockstraat 48 te Welberg
Opdrachtgever : AGEL Adviseurs

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

Opdrachtverificatiecode: DXVA-NTBW-OTUK-DVVN Ref.: 711506_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.

Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3110 prestatieblad 5
Aromaten (BTEXXN) : 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 : 711506
Project omschrijving : Kapelaan Kockstraat 48 te Welberg
Opdrachtgever : AGEL Adviseurs
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In deze bijlage wordt een toelichting gegeven op het toetsingskader dat gehanteerd wordt bij de beoordeling van de resultaten 
van uitgevoerd bodemonderzoek. 
 
Circulaire bodemsanering 2013  
Op 27 juni is in de Staatscourant een nieuwe versie van de Circulaire bodemsanering gepubliceerd. Deze circulaire is per 1 juli 
2013 in werking getreden Staatscourant 2013 nr. 16675 27 juni 2013 en in de plaats gekomen van de Circulaire bodemsanering 
2009, zoals gewijzigd per 3 april 2012. De circulaire treedt in de plaats van de circulaire Saneringsregeling Wet bodem-
bescherming: Beoordeling en afstemming (Staatscourant 1998, nr. 242), de circulaire Bepaling saneringstijdstip (Staatscourant 
1997, nr. 47), de Circulaire bodemsanering 2006, de Circulaire bodemsanering 2006, zoals gewijzigd op 1 oktober 2008 en treedt 
tevens in de plaats van de Circulaire bodemsanering 2009 en de Circulaire bodemsanering 2009, zoals gewijzigd per 1 april 2012 
(Stcrt 2012, 6563).Sinds oktober 2002 golden het Besluit en de Regeling locatiespecifieke omstandigheden bodemsanering 
(LSO), bedoeld als invulling van de mogelijkheid om af te wijken van de doelstelling in artikel 38. Door de wijziging van artikel 38 
zijn het Besluit en de Regeling vervallen sinds 1 januari 2006. Met het in werking treden per 1 juli 2008 van het tweede deel van 
Besluit bodemkwaliteit dat betrekking heeft op het toepassen van grond en baggerspecie op landbodems zijn de Bodemgebruiks-
waarden (BGW’s) komen te vervallen. In het Besluit bodemkwaliteit zijn de Achtergrondwaarden en de Maximale Waarden 
opgenomen die in plaats komen van de BGW’s als terugsaneerwaarde. Een toelichting op de Maximale Waarden is opgenomen in 
de Regeling bodemkwaliteit 2002 (Staatscourant 2007, nr. 2477). De Circulaire streefwaarden en interventiewaarden bodem-
sanering is per 1 oktober 2008 vervallen. De streefwaarden grondwater blijven een rol houden in het bodemsaneringsbeleid en 
zijn daarom opgenomen in bijlage 1 van de circulaire. De interventiewaarden voor grond zijn in 2008 herzien op basis van 
recente wetenschappelijke inzichten. Als  bijlage 1 van de Circulaire is ook de in de Beleidsbrief asbest aangekondigde 
interventiewaarde voor asbest opgenomen. Tevens zijn de indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging (INEV’s) opgenomen. 
 
De Circulaire gaat in op de saneringsdoelstelling en de wijze waarop de ernst en spoedeisendheid van een geval van bodem-
verontreiniging wordt vastgesteld. De streefwaarden voor grond zijn vervangen door de achtergrondwaarden van het Besluit 
bodemkwaliteit. De gewijzigde streef- en interventiewaarden voor grondwater en gewijzigde interventiewaarden voor grond zijn 
opgenomen als bijlage in de Circulaire. Daarnaast wordt in de circulaire ingegaan op de uitwerking van de saneringsdoelstelling 
zoals die is opgenomen in de gewijzigde tekst van artikel 38 van de Wbb. Bij de uitwerking van de saneringsdoelstelling is aan-
sluiting gezocht bij het Besluit bodemkwaliteit en wordt ruimte geboden voor een gebiedsgerichte aanpak. In de circulaire 
worden de volgende toetsingswaarden genoemd: 
 
Streefwaarden grondwater en interventiewaarden bodemsanering  
Streefwaarden grondwater geven aan wat het ijkpunt is voor de milieukwaliteit op de lange termijn, uitgaande van Verwaar-
loosbare Risico’s voor het ecosysteem. De getallen voor de streefwaarde grondwater zijn overeenkomstig de Circulaire streef-
waarden en interventiewaarden bodemsanering (2000). Voor metalen wordt er onderscheid gemaakt tussen diep en ondiep 
grondwater. Reden hiervoor is het verschil in achtergrondconcentraties tussen diep en ondiep grondwater. Als grens tussen diep 
en ondiep grondwater wordt een arbitraire grens van 10 m gebruikt. 
 
Interventiewaarden bodemsanering 
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. De interventiewaarden grond gelden voor droge 
bodem. Voor waterbodem zijn aparte interventiewaarden opgesteld die zijn opgenomen in de Regeling bodemkwaliteit 
(Staatscourant 20 december 2007, nr. 247) en in de Circulaire sanering waterbodems 2008 (Staatscourant 2007, nr. 245). De 
interventiewaarden grondwater zijn niet herzien en overgenomen uit de Circulaire streefwaarden en interventiewaarden 
bodemsanering (2000). 
 
Indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging 
Voor een aantal, niet bij regulier bodemonderzoek gangbare stoffen, zijn indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging 
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. 
 
Tussenwaarde 
Naast de toetsingswaarden uit de circulaire is bij de interpretatie van bodemonderzoek de tussenwaarden van belang.  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 interventie-
waarde en voor grond het gemiddelde van de achtergrondwaarden (AW2000) en de interventiewaarden. 
 
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. 
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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. Voor waterbodem is een separate systematiek ontwikkeld; 
� 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 hetgeen ook van toepassing is voor waterbodems. 
 
Wanneer sanering niet met spoed hoeft plaats te vinden kan voor de aanpak van de verontreiniging worden aangesloten bij 
maatschappelijk gewenste ontwikkelingen. Deze saneringen vinden plaats op initiatief van de eigenaar of andere belang-
hebbende 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; 

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. 
 
Geval van verontreiniging met asbest 
In het ‘Milieuhygiënisch Saneringscriterium Bodem, protocol asbest’, dat is opgenomen als bijlage 3 van de circulaire, is geregeld 
wanneer er voor een bodemverontreiniging met asbest sprake is van een geval van ernstige verontreiniging. Voor een bodem-
verontreiniging met asbest is het volumecriterium voor het vaststellen van de ernst van het geval niet van toepassing. 
 
Zorgplicht artikel 13 Wet bodembescherming 
Voor bodemverontreiniging veroorzaakt vanaf 1 januari 1987 geldt de zorgplicht (artikel 13 Wbb). 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. 
 
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. 
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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 rapportage-
grens 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 bodemkwaliteit. Deze regel geldt ook als gemeten gehalten lager zijn dan de vereiste rapportagegrens AS3000. 
  
Besluit bodemkwaliteit 
Op 1 januari 2008 is de eerste fase van het Besluit bodemkwaliteit (Bbk)1 in werking getreden die het toepassen van grond en 
baggerspecie in oppervlaktewater regelt. Op 1 juli 2008 is de tweede fase van het Bbk van kracht geworden die het toepassen 
van grond en baggerspecie op landbodems en het toepassen van bouwstoffen op of in de bodem en in het oppervlaktewater 
regelt. De verschillende onderdelen, Kwalibo, Bouwstoffen en Grond en Baggerspecie zijn gefaseerd in werking getreden: 

� Voor het toepassen van grond en baggerspecie in oppervlaktewater en het verspreiden van baggerspecie in 
oppervlaktewater: per 1-1-2008; 

� Voor het toepassen van bouwstoffen en grond en baggerspecie op landbodems: per 1-7- 2008.   
 
Kwalibo-regelgeving 
De Kwalibo-regelgeving is vanaf 1 oktober 2006 van kracht. Kwalibo staat voor ‘kwaliteitsborging in het bodembeheer’ en is een 
maatregel om het bodembeheer te verbeteren. Kwalibo stelt eisen aan de kwaliteit en integriteit van personen, bedrijven en 
overheden die werken aan bodembeheer. Dit betekent dat bepaalde werkzaamheden alleen nog maar door erkende personen en 
bedrijven (bodemintermediairs) uitgevoerd mogen worden. De Kwalibo-regelgeving heeft betrekking op bodemsanering, bodem-
beheer en bodembescherming. Met de invoering van het Besluit bodemkwaliteit is de Kwalibo-regelgeving ook voor water-
bodems, landbodems en bouwstoffen van toepassing. 
 
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 baggerspecie nadat het 
materiaal is afgegraven. 
 
Toetsingskaders  
De normstelling voor het toepassen van grond en baggerspecie en het verspreiden van baggerspecie is met het Besluit 
vernieuwd. De nieuwe normstelling sluit beter aan op de relatie tussen het gebruik en de kwaliteit van de (water)bodem en op de 
risico’s die een toepassing met zich mee kan brengen. Ook kunnen lokale normen worden vastgesteld, zodat beter rekening kan 
worden gehouden met de lokale situatie. Het Besluit maakt onderscheid tussen verschillende toepassingsmogelijkheden met 
bijbehorende toetsingskaders. Deze zijn onderstaand weergegeven. 
 
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 aansluiten 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 afvalstoffen en gelden 
op grond van de Europese Kaderrichtlijn afvalstoffen strengere regels.  

                                                
1
 Stb. 2007, 469  
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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 vastgelegd, 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. 
 
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 toe-
passingseis 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 Generieken 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 locale bodembeheerders zelf bodemkwaliteitsnormen vaststellen. Als randvoorwaarde 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 onderstaande figuur is de normstelling schematisch weergegeven. 
 
Figuur: Normstelling en toepassingskader bodem 

 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 

 
 



AGEL adviseurs 
 

BIJLAGE 7 

 
 
 

Normenblad AS3000 onderzoek grond en waterbodem 

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend op 1-1-2015. 

Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2013.  

(Alle grenswaarden gelden voor een standaard bodem met 10% organisch stof en 25% lutum) 
 

   

GROND 
  *) 

WATERBODEM 
  **) 

Rapportage-
grens  ***) 

GRONDWATER 
*) 

AW2000 
  

Wonen 
  

Indu- 
 strie 

IW 
  

AW 
  

A 
  

B 
  

IW 
  

Grond/ 
waterbodem 

  

SW 
On 
diep 

AW 
diep 

SW diep IW 

Metalen 

Arseen [As]  20 27 76 76 20 29 85 85 4 10 7 7,2 60 

Barium [Ba] 5    920    625 20 50 200 200 625 

Cadmium [Cd]  0,6 1,2 4,3 13 0,6 4 14 14 0,2 0,4 0,06 0,06 6 

Chroom [Cr] 1 55 62 180 180 55 120 380 380 10 1 2,4 2,5 30 

Cobalt [Co]  15 35 190 190 15 25 240 240 3 20 0,6 0,7 100 

Koper [Cu]  40 54 190 190 40 96 190 190 5 15 1,3 1,3 75 

Kwik [Hg] 2 0,15 0,83 4,8 36 0,15 1,2 10 10 0,05 0,05  0,01 0,3 

Lood [Pb]  50 210 530 530 50 138 580 580 10 15 1,6 1,7 75 

Molybdeen [Mo]  1,5 88 190 190 1,5 5 200 200 1,5 5 0,7 3,6 300 

Nikkel [Ni]  35 39 100 100 35 50 210 210 4 15 2,1 2,1 75 

Tin [Sn] 4 6,5 180 900 900 6,5    1,5   2,2 50 

Vanadium [V] 4 80 97 250 250 80    10  1,2  70 

Zink [Zn] 4 140 200 720 720 140 563 2000 2000 20 65 24 24 800 

Beryllium [Be] 4    30     1  0,05  15 

Antimoon  4 15 22 22 4  15 15 1,5  0,09 0,15 20 

Seleen [Se] 4    100     1,5  0,07  160 

Tellurium [Te] 4    600     2    70 

Thallium [Tl] 4    15     1   2 7 

Zilver [Ag] 4    15     1    40 

Overige anorganische stoffen 

Chloride 3         150     

Cyanide (vrij)  3 3 20 20 3  20 20 2 5   1500 

Cyanide (totaal)  5,5 5,5 50 50 5,5  50 50 3 10   1500 

Thiocyanaten ( Σ)  6 6 20 20 6  20 20     1500 

Aromatische stoffen 

Benzeen  0,2 0,2 1 1,1 0,2  1 1 0,05 0,2   30 

Ethylbenzeen  0,2 0,2 1,25 110 0,2  50 50 0,05 4   150 

Tolueen  0,2 0,2 1,25 32 0,2  130 130 0,05 7   1000 

Xylenen ( Σ, 0.7 factor)  0,45 0,45 1,25 17 0,45  25 25 0,105 0,2   70 

Styreen (Vinylbenzeen)  0,25 0,25 2,5 86 0,25  100 100 0,05 6   300 

Fenol  0,25 0,25 1,25 14 0,25  40 40  0,2   2000 

Cresolen (0,7  Σ)  0,3 0,3 5 13 0,3  5 5  0,2   200 

dodecylbenzeen 4 0,35 0,35 0,35 1000 0,35        0,02 

1,2,3Trimethylbenzeen  0,45 0,45 0,45  0,45    0,1     

1,2,4Trimethylbenzeen  0,45 0,45 0,45  0,45    0,1     

1,3,5Trimethylbenzeen 
(Mesityleen)  0,45 0,45 0,45  0,45    0,1 

    

2Ethyltolueen  0,45 0,45 0,45  0,45    0,1     

3Ethyltolueen  0,45 0,45 0,45  0,45    0,1     

4Ethyltolueen  0,45 0,45 0,45  0,45    0,1     

isoPropylbenzeen (Cumeen)  0,45 0,45 0,45  0,45    0,1     

Propylbenzeen  0,45 0,45 0,45  0,45    0,1     

Aromatische oplosmiddelen ( Σ)  2,5 2,5 2,5 200 2,5        150 

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen 

naftaleen          0,05 0,01   70 

fenantreen          0,05 0,003   5 

antraceen          0,05 0,0007   5 

fluorantheen          0,05 0,003   1 

chryseen           0,05 0,003   0,2 

benzo(a)antraceen           0,05 0,0001   0,5 

benzo(a)pyreen          0,05 0,0005   0,05 

benzo(k)fluorantheen          0,05 0,0004   0,05 

indeno(1,2,3cd)pyreen          0,05 0,0004   0,05 

benzo(ghi)peryleen          0,05 0,0003   0,05 

Pak-totaal (10 VROM) (0.7 factor)  1,5 6,8 40 40 1,5 9 40 40 0,35     
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Vluchtige chloorkoolwaterstoffen 

Vinylchloride  0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  0,1 0,1 0,05 0,01   5 

Dichloormethaan  0,1 0,1 3,9 3,9 0,1  10 10 0,05 0,01   1000 

1,1Dichloorethaan  0,2 0,2 0,2 15 0,2  15 15 0,1 7   900 

1,2Dichloorethaan  0,2 0,2 4 6,4 0,2  4 4 0,1 7   400 

1,1Dichlooretheen  0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  0,3 0,3 0,1 0,01   10 

1.2-Dichloorethenen ( Σ, 0.7)  0,3 0,3 0,3 1 0,3  1 1 0,14 0,01   20 

Dichloorpropanen (0,7  Σ; 
1,1+1,2+1,3)  0,8 0,8 0,8 2 0,8  2 2 0,105 0,8   80 

Trichloormethaan (Chloroform)  0,25 0,25 3 5,6 0,25  10 10 0,05 6   400 

1,1,1Trichloorethaan  0,25 0,25 0,25 15 0,25  15 15 0,05 0,01   300 

1,1,2Trichloorethaan  0,3 0,3 0,3 10 0,3  10 10 0,05 0,01   130 

Trichlooretheen (Tri)  0,25 0,25 2,5 2,5 0,25  60 60 0,05 24   500 

Tetrachloormethaan (Tetra)  0,3 0,3 0,7 0,7 0,3  1 1 0,05 0,01   10 

Tetrachlooretheen (Per)  0,15 0,15 4 8,8 0,15  4 4 0,05 0,01   40 

Chloorbenzenen               

Monochloorbenzeen  0,2 0,2 5 15 0,2    0,04 7   180 

Dichloorbenzenen (0.7 factor)  2 2 5 19 2    0,21 3   50 

Trichloorbenzenen ( Σ, 0.7 fact)  0,015 0,015 5 11 0,015    0,0021 0,01   10 

Tetrachloorbenzenen ( Σ, 0.7 fact)  0,009 0,009 2,2 2,2 0,009    0,0021 0,01   2,5 

Pentachloorbenzeen (QCB)  0,0025 0,0025 5 6,7 0,0025 0,007   0,001 0,003   1 

Hexachloorbenzeen (HCB)  0,0085 0,027 1,4 2 0,0085 0,044   0,001 
0,0000

9   0,5 

Chloorbenzenen ( Σ, 0.7 factor)      2  30 30 0,2436     

Chloorfenolen               

Monochloorfenolen (0,7  Σ)  0,045 0,045 5,4 5,4 0,045     0,3   100 

Dichloorfenolen (0,7  Σ)  0,2 0,2 6 22 0,2     0,2   30 

Trichloorfenolen (0,7  Σ)  0,003 0,003 6 22 0,003     0,03   10 

Tetrachloorfenolen (0,7  Σ)  0,015 1 6 21 0,015     0,01   10 

Pentachloorfenol (PCP)  0,003 1,4 5 12 0,003 0,016 5 5 0,003 0,04   3 

Chloorfenolen ( Σ, 0.7 factor)  0,2    0,2  10 10      

PCB 

PCB 28      0,0015 0,014   0,001     

PCB 52      0,002 0,015   0,001     

PCB 101      0,0015 0,023   0,001     

PCB 118      0,0045 0,016   0,001     

PCB 138      0,004 0,027   0,001     

PCB 153      0,0035 0,033   0,001     

PCB 180      0,0025 0,018   0,001     

PCB (7) ( Σ, 0.7 factor)  0,02 0,04 0,5 1 0,02 0,139 1 1 0,0049 0,01   0,01 

Organochloorverbindingen 

Aldrin     0,32 0,0008 0,0013   0,001 0,009 ng/l   

Dieldrin      0,008 0,008   0,001 0,1 ng/l    

Endrin      0,0035 0,0035   0,001 
0,04 
ng/l    

Isodrin      0,001    0,001     

Telodrin      0,0005    0,001     

Aldrin/dieldrin/endrin ( Σ, 0.7 fac)  0,015 0,04 0,14 4 0,015 0,015 4 4 0,0021     

DDT ( Σ, 0.7 factor)  0,2 0,2 1 1,7     0,0014     

DDD ( Σ, 0.7 factor)  0,02 0,84 34 34     0,0014     

DDE ( Σ, 0.7 factor)  0,1 0,13 1,3 2,3     0,0014     

DDT,DDE,DDD ( Σ, 0.7 factor)      0,3 0,3 4 4 0,0042 0,004    0,01 

alfaEndosulfan  0,0009 0,0009 0,1 4 0,0009 0,0021 4 4 0,001 0,2 ng/l   5 

alfaHCH  0,001 0,001 0,5 17 0,001 0,0012   0,001 33 ng/l    

betaHCH  0,002 0,002 0,5 1,6 0,002 0,0065   0,001 8 ng/l    

gammaHCH  0,003 0,04 0,5 1,2 0,003 0,003   0,001 9 ng/l    

HCH ( Σ, 0.7 factor)      0,01 0,01 2 2 0,0021 0,05   1 

Heptachloor  0,0007 0,0007 0,1 4 0,0007 0,004 4 4 0,001 
0,005 
ng/l   0,3 

Heptachloorepoxide ( Σ, 0.7 
factor)  0,002 0,002 0,1 4 0,002 0,004 4 4 0,0014 

0,005 
ng/l   3 

Chloordaan (som, 0.7 factor)  0,002 0,002 0,1 4 0,002  4 4 0,0014 
0,02 
ng/l   0,2 

Hexachloorbutadieen  0,003    0,003 0,0075   0,001     

OCB (som, 0.7 factor)  0,4    0,4         

Minerale olie (totaal)  190 190 500 5000 190 1250 5000 5000 35 50   600 

Minerale olie C10  C40  190 190 500 5000 190 1250 5000 5000  50   600 
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Overige gechloreerde koolwaterstoffen 

Chlooraniline (som o+m+p) 4 0,2 0,2 0,2 50 0,2  50 50     30 

Dichlooranilinen (som) 4    50         100 

Trichlooranilinen 4    10         10 

Pentachlooraniline 4 0,15 0,15 0,15 10 0,15        1 

dioxine  0,000055 0,000055 0,000055 0,00018 0,000055  0,001      0,001ng/l

Chloornaftaleen  0,07 0,07 10 23 0,07  10 10      

Organofosforpesticiden          0,085     

Azinphosmethyl 4 0,0075 0,0075 0,0075 2 0,0075         

Organotin bestrijdingsmiddelen 

Tributyltin (als Sn)  0,065 0,065 0,065  0,065 0,25   0,065     

Trifenyltin (als Sn)          0,085     

Organotin (som TBT+TFT, als Sn)  0,15 0,5   0,15    0,15     

Organotin    2,5 2,5   2,5 2,5  0,05-16   0,7 ng/l 

Chloorfenoxy azijnzuur herbiciden 

4Chloor2methylfenoxyazijnzuur 
(MCPA)   0,55 0,55 0,55 4 0,55  4 4  0,02   50 

Overige bestrijdingsmiddelen 

Atrazine  0,035 0,035 0,5 0,71 0,035  6 6  29 ng/l   150 

Carbaryl  0,15 0,15 0,45 0,45 0,15  5 5  2 ng/l   60 

Carbofuran  0,017 0,017 0,017 0,017 0,017  2 2  9 ng/l   100 

4-chloormethylfenolen (som) 4 0,6 0,6 0,6 15 0,6         

niet chl.pest ONB+OPB (som, 0.7 
factor)  0,09 0,09 0,5  0,09     

    

Overige stoffen 

Asbest in grond (gewogen)   100 100 100  100 100 100      

Cyclohexanon  2 2 150 150 2  45 45  0,5   15000 

Dimethylftalaat  0,045 9,2 60 82          

Diethylftalaat  0,045 5,3 53 53          

Diisobutylftalaat  0,045 1,3 17 17          

Dibutylftalaat  0,07 5 36 36          

Butylbenzylftalaat  0,07 2,6 48 48          

Dihexylftalaat  0,07 18 60 220          

Bis(2ethylhexyl)ftalaat (DEHP)  0,045 8,3 60 60          

Ftalaten (totaal)  0,25      60 60  0,5   5 

Pyridine  0,15 0,15 1 11 0,15  0,5 0,5  0,5   30 

Tetrahydrofuraan  0,45 0,45 2 7 0,45  2 2  0,5   300 

Tetrahydrothiofeen  1,5 1,5 8,8 8,8 1,5  90 90  0,5   5000 

Tribroommethaan (bromoform)  0,2 0,2 0,2 75 0,2  75 75 0,1    630 

Acrylonitril  0,1 0,1 0,1 0,1 0,1     0,08   5 

Butanol  2 2 2 30 2        5600 

Butylacetaat  2 2 2 200 2        6300 

Ethylacetaat  2 2 2 75 2        15000 

Diethyleenglycol  8 8 8 270 8        13000 

Ethyleenglycol  5 5 5 100 5        5500 

Formaldehyde  0,1 0,1 0,1 0,1 0,1        50 

isoPropanol  0,75 0,75 0,75 220 0,75        31000 

Methanol  3 3 3 30 3        24000 

Methylethylketon (MEK)  2 2 2 35 2        6000 

ETBE          0,3     

Methyltertbutylether (MTBE)   0,2 0,2 0,2 100 0,2     44 0,1    9400 

 
*) Betreft toepassen van grond of bagger op landbodem of de kwaliteit van de landbodem waarop de grond of waterbodem wordt toegepast. 

**) Betreft toepassen van grond of bagger onder oppervlaktewater of de kwaliteit van de waterbodem waarop de grond of waterbodem wordt toegepast.. 

***) Ten minste te behalen rapportagegrenzen volgens tabel 1, staatscourant 2012 nr 22335, 2 november 2012. Ingangsdatum 1 juli 2013. 

De eis aan som-parameters is gebaseerd op de som van de AS300-eisen aan de individuele parameters (met verrekening van 0,7 factor). 

1 Er wordt getoetst tegen de interventiewaardenorm voor chroom III. Alleen in specifieke verdachte situaties behoeft te worden getoetst tegen de Interventiewaarde van Cr VI 
(78 mg/kgds). 
2 Er wordt getoetst tegen de interventiewaardenorm voor anorganisch kwik. Alleen in specifieke verdachte situaties behoeft te worden getoetst tegen de Interventiewaarde voor 
Hg organisch. 

3 Er wordt getoetst voor toepassing als zeezand. 

4 Geen interventiewaarde vastgesteld, getoetst tegen indicatief niveau voor ernstige verontreiniging (INEV). 

5 Barium: de Interventiewaarde geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene oorsprong. 
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Grondslag BV Project 13576 

SAMENVATTING 

Soort: 

Aanleiding: 

Doet: 

Opzet: 

Locatie: 

Kadastraal: 

Oppervlakte: 

Terreingebruik: 

Terreingebruik In omgeving: 

Hypothese: 

Aantal boringen en peilbuizen: 

Bodemopbouw: 

Grondwaterstand: 

Zintuiglijke waarnemingen 

Resultaten grond: 

Resultaten grondwater 

Conclusies: 

Verkennend bodemonderzoek 

Transactie 

Het bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem, en daarmee of 
er mogelijk belemmeringen zijn voor geplande transactie 

Conform NEN 5740 (ONV) 

Kapelaan Kockstraat 42 te Steenbergen 

Gemeente Steenbergen, sectie Q, nummer 4321 

1.350m* 

Wonen 

Wonen 

De locatie wordt aangemerkt als onverdacht voor het voorkomen van 
verontreinigingen In de bodem 

Boringen 

8 

waarvan peilbuizen: 

1 

0,0-1,6 (matig fijn zand) 
1,6-3,0 (zwak zandig leem) 

1,64 m-mv 

In de bovengrond ter hoogte van boringen 1 t/m 6 zijn sporen puin 
aangetroffen. In de ondergrond van boringen 1 en 2 zijn tevens sporen puin 
aangetroffen, waarbij boring 1 ook nog sporen baksteen en plastic zijn 
aangetroffen 

Alleen lichte verhogingen 

Alleen lichte verhogingen 

Hypothese Is niet bevestigd 

De aangetoonde lichte verhogingen vormen geen aanleiding tot het uitvoeren 
van een nader bodemonderzoek 

Er zijn ons inziens geen belemmeringen voor de geplande aankoop 



BOORPUNTENKAART 
\ \ 

o-boorpunt 
I - boorpunt met peilbuis 

grondslag 
^ ^ bodemkwallteftsbureau *** 

Kamerik Heerhueowaard Steenwijk 
NnveÄeidswt«7,347lGZ GdilcistiÄl69,l7(>4SB OOVOT 16,8331 VC 
Tel: 0348-402103 Tel: 072-5729457 Tel: 0521-521924 
Fix: 0348-402703 Fax:072-5721744 Fax:0521-521928 

Opdrachtgever. 
Mevrouw A. Scheenstra 

o 5 10 IS 20in 

Schaal: 1:500 Formaat: A4 

Project: Kapelaan Kockstraat 42 te Steenbergen Bestandsnaam: 13576tek.dwg 

Project nummer: 13576 Getekend: M.M. Datum: 08-05-2008 
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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 de 
realisatie van een woongebied in het centrum van de woonplaats Welberg, bestaande uit 
maximaal 30 woningen. 
 
Het akoestisch onderzoek vindt plaats in het kader van een goede ruimtelijke ordening. Het 
plangebied is niet gelegen binnen een geluidzone voor wegverkeer zoals voorgeschreven in de 
Wet geluidhinder. Voor de gehele kom van Welberg is een maximum snelheid vastgesteld van 
30 km per uur. De afstand van de komgrens, Kapelaan Kockstraat ter hoogte van nummer 91, 
tot de woningbouw binnen de ontwikkelingslocatie bedraagt 202 meter. 
 
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 resultaten te 
beoordelen in het kader van een goed akoestisch klimaat. 
 
1.2 Leeswijzer 

 
In hoofdstuk 2 wordt de ruimtelijke ontwikkeling beschreven. Hoofdstuk 3 behandelt het 
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 beoordeling van de akoestisch kwaliteit ter plaatse 
van de ruimtelijke ontwikkeling. Hoofdstuk 6 sluit de rapportage af met een samenvatting en 
een conclusie. 
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2 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 

 
 
2.1 Situering plangebied  

 
Het plangebied is gelegen binnen de bebouwde kom van de woonplaats Welberg van de 
gemeente Steenbergen.  
 
In figuur 2.1 is een schets van de nieuwe ruimtelijke ontwikkeling weergegeven. 
 
Figuur 2.1: Schets nieuwe ruimtelijke ontwikkeling 

 
 
2.2 Omschrijving ruimtelijke ontwikkeling 

 
Binnen het plangebied wil men de realisatie van maximaal 30 woningen mogelijk maken. 
Daarnaast zal er een nieuwe ontsluiting van het plangebied gemaakt worden op de Kapelaan 
Kockstraat. 
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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, 
sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Indien van toepassing dient aanvullend te 
worden aangetoond dat voldaan wordt aan het gemeentelijk geluidbeleid. 
 
In deze situatie is het plangebied niet gelegen binnen een door de Wet geluidhinder 
aangewezen geluidzone voor wegverkeer. Volstaan kan worden met een beoordeling van het 
akoestisch klimaat ter plaatse van de ruimtelijke ontwikkeling. 
 
Aangetoond dient te worden dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening. 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. Ter informatie is het toetsingskader van de Wet 
geluidhinder beschreven onder paragraaf 3.2. Deze paragraaf dient aangemerkt te worden als 
informatief. 
 
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.   
 
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 

 
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. 
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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 uitgerukt 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.  
 
Tabel 3.2 geeft een overzicht van de wettelijke grenswaarden bij nieuwbouw van woningen bij 
de vaststelling van een bestemmingsplan.  
 
Tabel 3.2: Grenswaarden Wgh voor woningen bij een 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 

 
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 bedraagt1: 
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 

                                                
1 Deze aftrekregeling geldt tot 1 juli 2018. 
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de betreffende weg. Voor wegen met een rijsnelheid van 70 km/uur voor lichte 
motorvoertuigen wordt de aftrek per beoordelingspunt in de rapportage aangegeven. 
 
3.2.4 Aftrek wegdekcorrectie 
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. 
 
3.2.5 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. Dit is gebaseerd op het gemeentelijk verkeersmodel 2030. 
 
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. Hierbij 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 zonder aftrek artikel 110g Wgh.   
 
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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4 UITGANGSPUNTEN ONDERZOEK 

 
 
4.1 Relevante wegen 

 
Voor het akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai zijn de wegen gelegen binnen een afstand 
van 200 meter van het plangebied meegenomen. Het betreft de wegen Pastoor Kerckerstraat, 
Kapelaan Kockstraat, Corneliusstraat en Laurentiusstraat. Daarnaast is de nieuwe 
ontsluitingsweg in het onderzoek meegenomen. 
 
4.2 Verkeersgegevens 

 
4.2.1 Bron verkeersgegevens 
Met betrekking tot de verkeersgegevens heeft overleg plaatsgevonden met de gemeente 
Steenbergen. De aangeleverde informatie is gebaseerd op het gemeentelijk verkeersmodel 
2030. Informatie over de beschikbaar gestelde verkeersgegeven en het overleg met de 
gemeente is als bijlage 2 bijgevoegd. 
 
De verkeersgeneratie van de nieuwe ontsluitingsweg is gebaseerd op een turnover van 2 voor 
de aanwezigheid van 60 parkeerplaatsen. Uitgaande van een rijroute in één rijrichting is er 
sprake van 120 (2 x 60) verkeersbewegingen per rijroute per etmaal. Voor de verdeling over 
het etmaal is uitgegaan van 75% in de dagperiode en 25% in de avondperiode. 
 
Voor de nieuwe woningen is uitgegaan van een verkeersgeneratie van 7,4 verkeersbewegingen 
per woning per etmaal gebaseerd op CROW publicatie 317 en het omgevingstype weinig 
stedelijk en rest bebouwde kom. De rijroute is in het geluidmodel als één rijrichting 
gemodelleerd. Op basis van een maximum aantal woningen van 30 is uitgegaan van totaal 111 
(30 x 3,7) verkeersbewegingen per rijroute per etmaal. Voor de verdeling over het etmaal is 
uitgegaan van 85% in de dagperiode, 10% in de avondperiode en 5% in de nachtperiode. Deze 
verdeling betreft een standaardverdeling voor een woongebied.  
 
4.3 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 V4.30.  
Het akoestisch model bestaat uit een objectenmodel (gebouwen, schermen, hoogtelijnen e.d.) 
en een wegenmodel. De berekeningsinvoer is opgenomen in bijlage 3. 
 
4.4 Modelinvoergegevens 

 
4.4.1 Bodemfactor 
Als standaard bodemfactor is een factor 1, absorberende bodem, aangehouden. Verhardingen 
zijn ingevoerd als akoestisch reflecterend met een factor 0.  
 
4.4.2 Reflectiefactor objecten 
Voor objecten wordt een reflectiefactor van 0.8 aangehouden als praktijkwaarde.  
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4.4.3 Beoordelingshoogte 
Als 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. Deze beoordelingshoogte kunnen als 
standaard hoogte worden aangemerkt voor woningbouw bestaande uit maximaal 3 bouwlagen. 
 
In totaal zijn er 22 beoordelingspunten gemodelleerd verdeeld over de gevels van de 
bouwblokken. Ter plaatse van deze rekenpunten is het invallend geluid berekend. 
 
4.4.4 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. 
 
4.4.5 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.  
 
4.5 Modelweergave 

 
Figuur 4.1 toont een 3D weergave van het wegverkeermodel.  
 
Figuur 4.1: Akoestisch rekenmodel 

 

Bouwlocatie woningen 

Ontsluitingsweg 
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5 REKENRESULTATEN 

 
 
5.1 Beoordeling in het kader van een goede ruimtelijke ordening 

 
In de onderstaande tabel 5.1 is de cumulatieve geluidsbelasting als gevolg van het wegverkeer 
weergegeven. De rekenresultaten met de verdeling over de etmaalperiodes van de 
geluidsbelasting zijn opgenomen in bijlage 4. Ook is in deze bijlage de individuele bijdrage van 
de wegen weergegeven. 
Bij de rekenresultaten is de aftrek conform artikel 3.4 niet meegenomen. De etmaalwaarden 
zijn afgerond overeenkomstig het Rmg 2012. 
In de tabel wordt getoetst aan de Milieukwaliteitsmaat (MKM Lden) zoals omschreven in 
paragraaf 3.3. 
 
Tabel 5.1: Cumulatieve geluidsbelasting wegverkeer, zonder aftrek artikel 3.4 Rmg 2012 

Naam Omschrijving Hoogte MKM Lden Classificatie 

01_A blok 1 voorgevel 1,5 47 goed 

01_B blok 1 voorgevel 4,5 47 goed 

01_C blok 1 voorgevel 7,5 47 goed 

02_A blok 1 zijgevel 1,5 50 goed 

02_B blok 1 zijgevel 4,5 50 goed 

02_C blok 1 zijgevel 7,5 49 goed 

03_A blok 1 achtergevel 1,5 34 goed 

03_B blok 1 achtergevel 4,5 38 goed 

03_C blok 1 achtergevel 7,5 39 goed 

04_A blok 2 voorgevel 1,5 46 goed 

04_B blok 2 voorgevel 4,5 46 goed 

04_C blok 2 voorgevel 7,5 46 goed 

05_A blok 2 achtergevel 1,5 33 goed 

05_A blok 2 zijgevel 1,5 39 goed 

05_B blok 2 achtergevel 4,5 36 goed 

05_B blok 2 zijgevel 4,5 39 goed 

05_C blok 2 achtergevel 7,5 37 goed 

05_C blok 2 zijgevel 7,5 39 goed 

06_A blok 3 voorgevel 1,5 45 goed 

06_B blok 3 voorgevel 4,5 45 goed 

06_C blok 3 voorgevel 7,5 45 goed 

07_A blok 3 achtergevel 1,5 32 goed 

07_B blok 3 achtergevel 4,5 36 goed 

07_C blok 3 achtergevel 7,5 36 goed 

08_A blok 3 zijgevel 1,5 37 goed 

08_B blok 3 zijgevel 4,5 38 goed 

08_C blok 3 zijgevel 7,5 38 goed 

10_A blok 4 achtergevel 1,5 29 goed 

10_B blok 4 achtergevel 4,5 32 goed 

10_C blok 4 achtergevel 7,5 31 goed 

11_A blok 4 voorgevel 1,5 41 goed 

11_B blok 4 voorgevel 4,5 42 goed 
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Naam Omschrijving Hoogte MKM Lden Classificatie 

11_C blok 4 voorgevel 7,5 42 goed 

12_A blok 5 voorgevel 1,5 43 goed 

12_B blok 5 voorgevel 4,5 44 goed 

12_C blok 5 voorgevel 7,5 44 goed 

13_A blok 5 voorgevel 1,5 27 goed 

13_B blok 5 voorgevel 4,5 29 goed 

13_C blok 5 voorgevel 7,5 29 goed 

14_A blok 6 voorgevel 1,5 41 goed 

14_B blok 6 voorgevel 4,5 42 goed 

14_C blok 6 voorgevel 7,5 42 goed 

15_A blok 6 achtergevel 1,5 27 goed 

15_B blok 6 achtergevel 4,5 29 goed 

15_C blok 6 achtergevel 7,5 29 goed 

16_A blok 7 voorgevel 1,5 45 goed 

16_B blok 7 voorgevel 4,5 45 goed 

16_C blok 7 voorgevel 7,5 45 goed 

17_A blok 7 achtergevel 1,5 30 goed 

17_B blok 7 achtergevel 4,5 32 goed 

17_C blok 7 achtergevel 7,5 34 goed 

18_A blok 8 voorgevel 1,5 46 goed 

18_B blok 8 voorgevel 4,5 46 goed 

18_C blok 8 voorgevel 7,5 46 goed 

19_A blok 8 achtergevel 1,5 30 goed 

19_B blok 8 achtergevel 4,5 32 goed 

19_C blok 8 achtergevel 7,5 35 goed 

20_A blok 9 voorgevel 1,5 46 goed 

20_B blok 9 voorgevel 4,5 47 goed 

20_C blok 9 voorgevel 7,5 47 goed 

21_A blok 9 achtergevel 1,5 32 goed 

21_B blok 9 achtergevel 4,5 34 goed 

21_C blok 9 achtergevel 7,5 37 goed 

22_A blok 9 zijgevel 1,5 43 goed 

22_B blok 9 zijgevel 4,5 45 goed 

22_C blok 9 zijgevel 7,5 45 goed 

 
Uit de beoordeling van de rekenresultaten blijkt dat de MKM Lden bij de woningen als goed kan 
worden geclassificeerd zodat kan worden gesteld dat er sprake is van een goede ruimtelijke 
ordening. De hoogst optredende geluidsbelasting bedraagt 50 dB ter plaatse van de zijgevel 
van blok 1. Bij alle woningen is sprake van de aanwezigheid van een geluidluwe gevel. 
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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 de 
realisatie van een woongebied in het centrum van de woonplaats Welberg, bestaande uit 
maximaal 30 woningen. 
 
Het akoestisch onderzoek vindt plaats in het kader van een goede ruimtelijke ordening. Het 
plangebied is niet gelegen binnen een geluidzone voor wegverkeer zoals voorgeschreven in de 
Wet geluidhinder. Voor alle nabij gelegen wegen is een maximum snelheid van 30 km per uur 
vastgesteld. 
 
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 resultaten te 
beoordelen in het kader van een goed akoestisch klimaat. 
 
De verkeersgegevens zijn door de gemeente Steenbergen aangeleverd. 
 
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 V4.30. 
 
Uit de rekenresultaten blijkt dat de hoogst optredende cumulatieve geluidsbelasting 50 dB 
bedraagt ter plaatse van de woningbouw binnen het plangebied. De geluidsbelasting binnen het 
plangebied is gelegen binnen een bandbreedte van 27 tot 50 dB.  
 
In het kader van een beoordeling van een goede ruimtelijke ordening is het akoestisch klimaat 
ter plaatse van de ontwikkeling inzichtelijk gemaakt en beoordeeld. Uit deze beoordeling blijkt 
dat de kwaliteit van de akoestisch omgeving geclassificeerd kan worden als goed.  
 
6.2 Conclusie 
 
Op basis van de rekenresultaten kan gesteld worden dat voor het onderdeel wegverkeerslawaai 
sprake is van een goede ruimtelijke ontwikkeling. 
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figuur 1 situatietekening plangebied

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [versie van Welberg centrumplan - Basismodel wegverkeer] , Geomilieu V4.30
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figuur 2 gebouwen en bodemgebieden

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [versie van Welberg centrumplan - Basismodel wegverkeer] , Geomilieu V4.30
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Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [versie van Welberg centrumplan - Basismodel wegverkeer] , Geomilieu V4.30
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BIJLAGE 2 
 
 
VERKEERSGEGEVENS 
 



[Paginanummer]

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

Beste Cees, 
Ik heb geen opmerkingen op de uitgangspunten zoals je ze verwoord. Overigens is het Kapelaan KKKKockstraat. 
 
 
 
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) 

 
 
 
 

Van: Cees Machielsen | AGEL adviseurs [mailto:cmachielsen@ageladviseurs.nl]  

Verzonden: donderdag 1 maart 2018 9:51 

Aan: Drunen, G. van (gemeente Steenbergen) 
Onderwerp: RE: verkeersintensiteiten Steenbergen-Welberg 

 
Dag Bart, 
 

Ik heb je informatie ontvangen en de intensiteiten van de maatgevende wegen beoordeeld. In onderstaande tabel heb ik de gegevens uit het verkeersmodel samengevat en 

heb ik een voorstel gedaan voor de uitgangspunten van het onderzoek. Voor de verdeling van het verkeer over de etmaalperiode en voortuigcategorieën heb ik gebruik 
gemaakt van informatie uit het regionale verkeersmodel. Voor de Laurentiusdijk en de Pastoor Kerckestraat heb ik voor de etmaalintensiteit een omvang aangehouden van 

200 verkeersbewegingen.  
 

Graag een reactie of je met het onderstaande kunt instemmen. 
 



[Paginanummer]

Groet Cees Machielsen 
 

Verkeersmodel 2030 Uitgangspunten akoestisch onderzoek 

 Dagperiode Avondperiode nachtperiode 

Weg Etmaalintensiteit Aandeel 

vracht 

Etmaalintensiteit % 

dag 

%licht % 

middel 

%zwaar % 

avond 

%licht % 

middel 

%zwaar % 

dag 

%licht % 

middel 

%zwaar 

Past. 
Kerckerstraat 

183 0 200 7,1 99,0 1,0 0 2,7 100 0 0 0,5 100 0 0 

Kap. 

Cockstraat 
noord 

3512 545 3512 6,9 85 9 6 2,9 89 7 4 0,7 93 5 2 

Kap. 

Cockstraat zuid 

3381 545 3381 6,9 85 9 6 2,9 89 7 4 0,7 93 5 2 

Cornelisstraat 847 40 847 7,1 95 3 2 2,7 98 1 1 0,5 98 1 1 

Laurentiusdijk 20 0 200 7,1 99,0 1,0 0 2,7 100 0 0 0,5 100 0 0 

 

 

 
Met vriendelijke groet, 
 

Cees Machielsen 
Werkveld Milieu 

T. +31 162 456 481 E. cmachielsen@ageladviseurs.nl 

F. +31 162 435 588 W. www.ageladviseurs.nl (vernieuwd!)

M. +31 6 2322 4349 A. Postbus 4156, 4900 CD Oosterhout 

     

 

AGEL adviseurs is ISO 9001:2008 gecertificeerd. 

Dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde. Indien u niet de geadresseerde bent, verzoekt AGEL adviseurs u dit bericht te vernietigen en de afzender hiervan op de hoogte te stellen. Deze email is gescand op virussen. 
AGEL adviseurs is nimmer verantwoordelijk voor schade of virussen, die door dit bericht wordt toe- c.q. overgebracht. 
 
Het auteursrecht blijft voorbehouden aan AGEL adviseurs. 
Bij ontvangst en ingebruikneming door de afnemer (geadresseerde) vrijwaart deze AGEL adviseurs voor de navolgende zaken: 
- verschillen in "getekende" maten en "gemaatvoerde" maten; 
- voor latere wijzigingen in onze bestanden ten opzichte van reeds verstrekte bestanden; 
- aanwezigheid van virussen en/of beschadigingen; 
- schade en kosten die ontstaan door wijzigingen, aanvullingen, bewerkingen, verstrekking aan derden; 
- verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor alle gegevens die worden verstrekt aan derden c.q. die worden geproduceerd met behulp van de verstrekte digitale bestanden. 



[Paginanummer]

 

 Denk aan het milieu vóór u deze email afdrukt.  

Van: Gemeente Steenbergen [mailto:b.vandrunen@gemeente-steenbergen.nl]  

Verzonden: donderdag 1 maart 2018 8:27 

Aan: Cees Machielsen | AGEL adviseurs <cmachielsen@ageladviseurs.nl> 

Onderwerp: verkeersintensiteiten Steenbergen-Welberg 

 

Beste cmachielsen@ageladviseurs.nl, 
 
b.vandrunen@gemeente-steenbergen.nl heeft u veilig bestanden verstuurd via FileCap. 
Hierbij is het volgende bericht achtergelaten: 

Beste Cees, 
Bijgevoegd zoals afgesproken de verkeergegevens tbv het project Welberg.Ik stuur je de complete uitsnede van Steenbergen/Welberg. Door in te zoemen kan je de gegevens lezen van de straten die voor 
jullie analyse belangrijk is. 
 
m.vr.gr. 
 
Bert van Drunen 
 
 
Via onderstaande link kunt u de bestanden downloaden. 
 
Klik hier: bijlage.gemeente-steenbergen.nl 
 
Als bovenstaande link niet werkt, dan kunt u de volgende koppeling in uw webbrowser kopiëren::  
https://bijlage.gemeente-steenbergen.nl/FileCap/download.jsp?id=074c3313a68bd473d4d1cb3d2&email=cmachielsen@ageladviseurs.nl  
 
**** DISCLAIMER **** 
 
Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen, wordt u vriendelijk verzocht het bericht te verwijderen. 

Gemeente Steenbergen 
Postbus 6 
4650 AA STEENBERGEN 
 
Algemeen telefoonnummer (0167) 543 434 
Algemeen telefaxnummer (0167) 543 499 
Algemeen emailadres info@gemeente-steenbergen.nl 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Disclaimer 
De informatie in dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). 
Verstrekking aan en gebruik door derden is niet toegestaan. Dit e-mail bericht is niet voorzien van een rechtsgeldige handtekening. Aan de inhoud van dit bericht kunnen dan ook geen rechten worden 
ontleend. 
Gemeente Steenbergen bewaakt dagelijks de veiligheid en integriteit van haar elektronisch berichten verkeer. 



[Paginanummer]

Desondanks kan gemeente Steenbergen niet garanderen dat het e-mail bericht juist, tijdig, volledig en virusvrij wordt overgebracht. Gemeente Steenbergen kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Gemeente Steenbergen 

Postbus 6 

4650 AA STEENBERGEN 

 

Algemeen telefoonnummer (0167) 543 434 

Algemeen telefaxnummer (0167) 543 499 

Algemeen emailadres info@gemeente-steenbergen.nl 

 

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

Disclaimer 

De informatie in dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). 

Verstrekking aan en gebruik door derden is niet toegestaan. Dit e-mail bericht is niet voorzien van een rechtsgeldige handtekening. Aan de inhoud van dit 

bericht kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. 

Gemeente Steenbergen bewaakt dagelijks de veiligheid en integriteit van haar elektronisch berichten verkeer. 

Desondanks kan gemeente Steenbergen niet garanderen dat het e-mail bericht juist, tijdig, volledig en virusvrij wordt overgebracht. Gemeente Steenbergen kan 

hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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AGEL adviseursAkoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

20170077; Bijlage 3Centrumplan Welberg

Model: Basismodel wegverkeer

versie van Welberg centrumplan - Welberg centrumplan

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf Oppervlak

01 terreinverharding plangebied 0,00          1350,20

02 terreinverharding plangebied 0,00          1743,23

03 terreinverharding schoolplein 0,00          2628,65

10 wegverharding 0,00          2734,57

11 wegverharding 0,00          2773,04

12 wegverharding 0,00          2522,64

13 wegverharding 0,00          3871,33

21 oppervlaktewater 0,00          1196,30

22 oppervlaktewater 0,00          1488,44
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AGEL adviseursAkoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

20170077; Bijlage 3Centrumplan Welberg

Model: Basismodel wegverkeer

versie van Welberg centrumplan - Welberg centrumplan

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Zwevend Refl. 63

01 blok 1      81678,37     399379,07     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

02 blok 2      81698,07     399392,30     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

03 blok 3      81728,26     399400,47     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

04 blok 4      81743,96     399415,86     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

05 blok 5      81759,11     399408,57     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

06 blok 6      81766,63     399381,73     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

07 blok 7      81746,63     399373,08     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

08 blok 8      81721,66     399356,39     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

09 blok 9      81701,57     399342,90     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

10 bestaande bebouwing      81599,19     399379,68     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

11 bestaande bebouwing      81613,18     399388,09     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

12 bestaande bebouwing      81622,03     399393,30     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

13 bestaande bebouwing      81652,85     399411,83     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

14 bestaande bebouwing      81668,02     399421,05     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

15 bestaande bebouwing      81683,24     399430,20     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

16 bestaande bebouwing      81698,68     399439,49     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

17 bestaande bebouwing      81713,90     399448,64     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

18 bestaande bebouwing      81730,43     399458,57     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

19 bestaande bebouwing      81740,97     399464,91     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

20 bestaande bebouwing      81751,81     399471,43     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

21 bestaande bebouwing      81761,72     399477,38     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

22 bestaande bebouwing      81776,90     399486,51     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

23 bestaande bebouwing      81812,46     399506,05     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

24 bestaande bebouwing      81817,89     399488,81     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

25 bestaande bebouwing      81823,47     399471,56     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

26 bestaande bebouwing      81827,43     399459,34     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

27 bestaande bebouwing      81831,93     399445,46     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

28 bestaande bebouwing      81836,41     399424,40     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

29 bestaande bebouwing      81849,25     399401,06     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

30 bestaande bebouwing      81852,25     399400,43     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

31 bestaande bebouwing      81865,26     399367,87     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

32 bestaande bebouwing      81878,95     399348,31     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

33 bestaande bebouwing      81884,00     399315,19     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

34 bestaande bebouwing      81896,11     399296,79     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

35 bestaande bebouwing      81910,63     399262,67     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

36 bestaande bebouwing      81884,37     399261,96     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

37 bestaande bebouwing      81858,50     399258,96     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
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AGEL adviseursAkoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

20170077; Bijlage 3Centrumplan Welberg

Model: Basismodel wegverkeer

versie van Welberg centrumplan - Welberg centrumplan

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Zwevend Refl. 63

38 bestaande bebouwing      81818,63     399248,96     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

39 bestaande bebouwing      81793,14     399238,63     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

40 bestaande bebouwing      81763,58     399221,19     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

41 bestaande bebouwing      81745,43     399207,87     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

42 bestaande bebouwing      81715,37     399164,78     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

43 bestaande bebouwing      81737,46     399175,22     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

44 bestaande bebouwing      81743,90     399180,04     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

45 bestaande bebouwing      81751,89     399186,00     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

46 bestaande bebouwing      81768,95     399198,70     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

47 bestaande bebouwing      81777,76     399208,87     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

48 bestaande bebouwing      81792,13     399218,25     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

49 bestaande bebouwing      81820,02     399227,26     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

50 bestaande bebouwing      81863,40     399237,26     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

51 bestaande bebouwing      81893,99     399236,99     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

52 bestaande bebouwing      81908,09     399236,94     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

53 bestaande bebouwing      81927,60     399242,37     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

54 bestaande bebouwing      81679,66     399317,10     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

55 bestaande bebouwing      81698,78     399276,38     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

56 bestaande bebouwing      81668,47     399239,64     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

57 bestaande bebouwing      81671,71     399232,73     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

58 bestaande bebouwing      81685,55     399221,84    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

59 bestaande bebouwing      81696,45     399200,65     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

60 bestaande bebouwing      81670,28     399154,39     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

61 bestaande bebouwing      81657,05     399175,20     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

62 bestaande bebouwing      81648,40     399188,90     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

63 bestaande bebouwing      81631,53     399196,60     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

64 bestaande bebouwing      81633,72     399205,38     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

65 bestaande bebouwing      81630,10     399228,61     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

66 bestaande bebouwing      81619,88     399235,18     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

67 bestaande bebouwing      81612,25     399247,87     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

68 bestaande bebouwing      81605,21     399258,79     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

69 bestaande bebouwing      81598,04     399269,83     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

70 bestaande bebouwing      81590,73     399281,18     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

71 bestaande bebouwing      81584,14     399291,22     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

72 bestaande bebouwing      81574,98     399305,59     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

73 bestaande bebouwing      81565,31     399320,49     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

74 bestaande bebouwing      81558,04     399331,76     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
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AGEL adviseursAkoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

20170077; Bijlage 3Centrumplan Welberg

Model: Basismodel wegverkeer

versie van Welberg centrumplan - Welberg centrumplan

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Zwevend Refl. 63

75 bestaande bebouwing      81540,49     399357,84     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

76 bestaande bebouwing      81532,73     399371,23     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

77 bestaande bebouwing      81503,85     399397,16     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

78 bestaande bebouwing      81588,64     399364,36     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

79 bestaande bebouwing      81570,50     399385,72     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

80 bestaande bebouwing      81583,42     399395,26     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

81 bestaande bebouwing      81594,69     399402,09     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

82 bestaande bebouwing      81605,86     399409,08     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

83 bestaande bebouwing      81615,78     399414,86     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

84 bestaande bebouwing      81637,65     399428,11     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

85 bestaande bebouwing      81673,10     399449,58     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

86 bestaande bebouwing      81703,03     399467,71     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

87 bestaande bebouwing      81718,17     399476,89     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

88 bestaande bebouwing      81733,56     399486,21     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

89 bestaande bebouwing      81753,46     399495,76     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

90 bestaande bebouwing      81767,64     399504,29     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

91 De Vaert      81633,86     399311,68     3,50      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

92 aanbouw      81598,14     399353,41     5,50      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

93 bijgebouw      81598,14     399344,59     3,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

94 bijgebouw      81613,03     399353,20     3,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

95 bijgebouw      81618,07     399360,68     3,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

96 bijgebouw      81626,74     399376,36     3,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

97 bijgebouw      81626,21     399384,77     3,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

98 bijgebouw      81634,48     399389,40     3,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

99 bijgebouw      81641,17     399393,64     3,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

100 aanbouw      81646,99     399405,02     3,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
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AGEL adviseursAkoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

20170077; Bijlage 3Centrumplan Welberg

Model: Basismodel wegverkeer

versie van Welberg centrumplan - Welberg centrumplan

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

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

03 blok 1 achtergevel      0,00 Relatief      81687,16     399385,10      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

01 blok 1 voorgevel      0,00 Relatief      81693,02     399376,75      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

02 blok 1 zijgevel      0,00 Relatief      81681,05     399374,90      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

05 blok 2 achtergevel      0,00 Relatief      81707,58     399398,78      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

05 blok 2 zijgevel      0,00 Relatief      81720,00     399401,25      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

04 blok 2 voorgevel      0,00 Relatief      81713,44     399390,43      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

07 blok 3 achtergevel      0,00 Relatief      81727,46     399412,10      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

08 blok 3 zijgevel      0,00 Relatief      81735,58     399411,31      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

06 blok 3 voorgevel      0,00 Relatief      81733,64     399403,97      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

10 blok 4 achtergevel      0,00 Relatief      81752,04     399424,57      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

11 blok 4 voorgevel      0,00 Relatief      81750,52     399414,47      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

12 blok 5 voorgevel      0,00 Relatief      81762,58     399403,20      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

13 blok 5 voorgevel      0,00 Relatief      81770,78     399409,29      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

14 blok 6 voorgevel      0,00 Relatief      81767,76     399387,67      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

15 blok 6 achtergevel      0,00 Relatief      81777,71     399385,39      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

16 blok 7 voorgevel      0,00 Relatief      81751,41     399376,39      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

17 blok 7 achtergevel      0,00 Relatief      81757,39     399368,12      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

18 blok 8 voorgevel      0,00 Relatief      81730,71     399362,56      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

19 blok 8 achtergevel      0,00 Relatief      81737,06     399354,54      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

20 blok 9 voorgevel      0,00 Relatief      81710,08     399348,74      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

21 blok 9 achtergevel      0,00 Relatief      81716,42     399340,71      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

22 blok 9 zijgevel      0,00 Relatief      81704,35     399338,59      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
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AGEL adviseursAkoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

20170077; Bijlage 3Centrumplan Welberg

Model: Basismodel wegverkeer

versie van Welberg centrumplan - Welberg centrumplan

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))

01 Corneliusstraat Relatief      0,00   0,75 W9a Elementenverharding in keperverband  30  30  30  30  30  30

02 Laurentiusdijk Relatief      0,00   0,75 W0 Referentiewegdek  30  30  30  30  30  30

03 Pastoor Kerckerstraat Relatief      0,00   0,75 W9a Elementenverharding in keperverband  30  30  30  30  30  30

04A Kapellaan Kockstraat noord Relatief      0,00   0,75 W0 Referentiewegdek  30  30  30  30  30  30

04B Kapellaan Kockstraat zuid Relatief      0,00   0,75 W0 Referentiewegdek  30  30  30  30  30  30

05a ontsluitingsweg bewoners Relatief      0,00   0,75 W9a Elementenverharding in keperverband  30  30  30 -- -- --

05b ontsluitingsweg bezoekers Relatief      0,00   0,75 W9a Elementenverharding in keperverband  30  30  30 -- -- --
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AGEL adviseursAkoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

20170077; Bijlage 3Centrumplan Welberg

Model: Basismodel wegverkeer

versie van Welberg centrumplan - Welberg centrumplan

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %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)

01    847,00   7,10   2,70   0,50  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

02    200,00   7,10   2,70   0,50  99,00 100,00 100,00   1,00 -- -- -- -- --     14,06      5,40      1,00      0,14 --

03    200,00   7,10   2,70   0,50  99,00 100,00 100,00   1,00 -- -- -- -- --     14,06      5,40      1,00      0,14 --

04A   3512,00   6,90   2,90   0,70  85,00  89,00  93,00   9,00   7,00   5,00   6,00   4,00   2,00    205,98     90,64     22,86     21,81      7,13

04B   3381,00   6,90   2,90   0,70  85,00  89,00  93,00   9,00   7,00   5,00   6,00   4,00   2,00    198,30     87,26     22,01     21,00      6,86

05a    111,00   7,08   2,50   0,63 100,00 100,00 100,00 -- -- -- -- -- --      7,86      2,78      0,70 -- --

05b    120,00   6,20   6,25 -- 100,00 100,00 -- -- -- -- -- -- --      7,44      7,50 -- -- --
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AGEL adviseursAkoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

20170077; Bijlage 3Centrumplan Welberg

Model: Basismodel wegverkeer

versie van Welberg centrumplan - Welberg centrumplan

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

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

01      0,04      1,20      0,23      0,04

02 -- -- -- --

03 -- -- -- --

04A      1,23     14,54      4,07      0,49

04B      1,18     14,00      3,92      0,47

05a -- -- -- --

05b -- -- -- --

30-3-2018 07:47:12Geomilieu V4.30



AGEL adviseursAkoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

20170077; Bijlage 3Centrumplan Welberg

Rapport: Lijst van model eigenschappen

Model: Basismodel wegverkeer

Model eigenschap

Omschrijving Basismodel wegverkeer

Verantwoordelijke cmachielsen

Rekenmethode RMW-2012

    

Aangemaakt door cmachielsen op 26-2-2018

Laatst ingezien door cmachielsen op 30-3-2018

Model aangemaakt met Geomilieu V4.30

    

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 Bronresultaten

Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten

Berekening volgens rekenmethode RMG-2012

Zoekafstand [m] --

Max. reflectie afstand tot bron [m] --

Max. reflectie afstand tot ontvanger [m] --

Standaard bodemfactor 1,00

Zichthoek [grd] 2

Maximum 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

20170077; Bijlage 4Centrumplan Welberg

Rapport: Resultatentabel

Model: Basismodel wegverkeer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: cumulatief

Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A blok 1 voorgevel 1,50 47 43 36 47

01_B blok 1 voorgevel 4,50 47 44 36 47

01_C blok 1 voorgevel 7,50 47 43 35 47

02_A blok 1 zijgevel 1,50 50 48 38 50

02_B blok 1 zijgevel 4,50 50 48 38 50

02_C blok 1 zijgevel 7,50 50 47 37 49

03_A blok 1 achtergevel 1,50 34 30 23 34

03_B blok 1 achtergevel 4,50 38 34 26 38

03_C blok 1 achtergevel 7,50 39 35 27 39

04_A blok 2 voorgevel 1,50 46 42 35 46

04_B blok 2 voorgevel 4,50 46 42 35 46

04_C blok 2 voorgevel 7,50 46 42 35 46

05_A blok 2 achtergevel 1,50 33 29 21 33

05_A blok 2 zijgevel 1,50 39 34 28 39

05_B blok 2 achtergevel 4,50 37 32 25 36

05_B blok 2 zijgevel 4,50 39 35 29 39

05_C blok 2 achtergevel 7,50 37 33 26 37

05_C blok 2 zijgevel 7,50 40 35 29 39

06_A blok 3 voorgevel 1,50 45 41 35 45

06_B blok 3 voorgevel 4,50 45 41 35 45

06_C blok 3 voorgevel 7,50 45 41 34 45

07_A blok 3 achtergevel 1,50 32 28 21 32

07_B blok 3 achtergevel 4,50 36 32 24 36

07_C blok 3 achtergevel 7,50 36 32 24 36

08_A blok 3 zijgevel 1,50 37 33 27 37

08_B blok 3 zijgevel 4,50 38 33 27 38

08_C blok 3 zijgevel 7,50 38 33 27 38

10_A blok 4 achtergevel 1,50 29 25 17 29

10_B blok 4 achtergevel 4,50 32 28 20 32

10_C blok 4 achtergevel 7,50 32 27 20 31

11_A blok 4 voorgevel 1,50 41 37 30 41

11_B blok 4 voorgevel 4,50 42 38 31 42

11_C blok 4 voorgevel 7,50 42 38 31 42

12_A blok 5 voorgevel 1,50 43 39 32 43

12_B blok 5 voorgevel 4,50 44 40 33 44

12_C blok 5 voorgevel 7,50 44 40 33 44

13_A blok 5 voorgevel 1,50 28 23 16 27

13_B blok 5 voorgevel 4,50 30 25 18 29

13_C blok 5 voorgevel 7,50 29 25 17 29

14_A blok 6 voorgevel 1,50 41 37 30 41

14_B blok 6 voorgevel 4,50 42 38 31 42

14_C blok 6 voorgevel 7,50 42 38 31 42

15_A blok 6 achtergevel 1,50 27 23 16 27

15_B blok 6 achtergevel 4,50 29 25 17 29

15_C blok 6 achtergevel 7,50 30 25 18 29

16_A blok 7 voorgevel 1,50 45 41 35 45

16_B blok 7 voorgevel 4,50 46 41 35 45

16_C blok 7 voorgevel 7,50 45 41 34 45

17_A blok 7 achtergevel 1,50 31 26 19 30

17_B blok 7 achtergevel 4,50 33 28 21 32

17_C blok 7 achtergevel 7,50 34 30 23 34

18_A blok 8 voorgevel 1,50 46 42 35 46

18_B blok 8 voorgevel 4,50 46 42 35 46

18_C blok 8 voorgevel 7,50 46 42 35 46

19_A blok 8 achtergevel 1,50 30 26 18 30

19_B blok 8 achtergevel 4,50 32 28 21 32

19_C blok 8 achtergevel 7,50 36 31 24 35

20_A blok 9 voorgevel 1,50 47 43 35 46

20_B blok 9 voorgevel 4,50 47 44 36 47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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AGEL adviseursAkoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

20170077; Bijlage 4Centrumplan Welberg

Rapport: Resultatentabel

Model: Basismodel wegverkeer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: cumulatief

Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

20_C blok 9 voorgevel 7,50 47 44 35 47

21_A blok 9 achtergevel 1,50 32 28 21 32

21_B blok 9 achtergevel 4,50 34 30 22 34

21_C blok 9 achtergevel 7,50 37 33 26 37

22_A blok 9 zijgevel 1,50 44 41 31 43

22_B blok 9 zijgevel 4,50 45 42 33 45

22_C blok 9 zijgevel 7,50 46 42 33 45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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AGEL adviseursAkoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

20170077; Bijlage 4Centrumplan Welberg

Rapport: Resultatentabel

Model: Basismodel wegverkeer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: Ontsluitingsweg

Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A blok 1 voorgevel 1,50 46,6 43,1 35,5 46,6

01_B blok 1 voorgevel 4,50 46,5 43,1 35,2 46,4

01_C blok 1 voorgevel 7,50 45,7 42,4 34,3 45,6

02_A blok 1 zijgevel 1,50 49,9 47,7 37,4 49,9

02_B blok 1 zijgevel 4,50 49,4 47,2 36,8 49,4

02_C blok 1 zijgevel 7,50 48,2 46,1 35,5 48,2

03_A blok 1 achtergevel 1,50 25,4 23,7 12,1 25,5

03_B blok 1 achtergevel 4,50 27,7 26,0 14,4 27,8

03_C blok 1 achtergevel 7,50 28,0 26,1 14,9 28,0

04_A blok 2 voorgevel 1,50 45,6 41,4 34,9 45,5

04_B blok 2 voorgevel 4,50 45,6 41,5 34,8 45,5

04_C blok 2 voorgevel 7,50 44,9 40,9 34,1 44,8

05_A blok 2 achtergevel 1,50 24,1 22,2 11,1 24,1

05_A blok 2 zijgevel 1,50 38,2 33,7 27,7 38,1

05_B blok 2 achtergevel 4,50 25,8 23,9 12,8 25,9

05_B blok 2 zijgevel 4,50 38,7 34,2 28,2 38,6

05_C blok 2 achtergevel 7,50 26,3 24,3 13,4 26,3

05_C blok 2 zijgevel 7,50 38,5 34,0 27,9 38,4

06_A blok 3 voorgevel 1,50 45,0 40,6 34,4 44,9

06_B blok 3 voorgevel 4,50 45,0 40,7 34,3 44,9

06_C blok 3 voorgevel 7,50 44,3 40,1 33,6 44,2

07_A blok 3 achtergevel 1,50 22,8 20,7 10,0 22,8

07_B blok 3 achtergevel 4,50 24,4 22,3 11,6 24,4

07_C blok 3 achtergevel 7,50 25,4 23,4 12,5 25,4

08_A blok 3 zijgevel 1,50 36,8 32,4 26,2 36,7

08_B blok 3 zijgevel 4,50 37,1 32,7 26,5 37,0

08_C blok 3 zijgevel 7,50 36,9 32,5 26,2 36,8

10_A blok 4 achtergevel 1,50 17,9 14,4 6,7 17,9

10_B blok 4 achtergevel 4,50 19,5 16,0 8,3 19,4

10_C blok 4 achtergevel 7,50 18,5 14,9 7,4 18,4

11_A blok 4 voorgevel 1,50 40,3 36,2 29,6 40,2

11_B blok 4 voorgevel 4,50 40,9 36,8 30,2 40,9

11_C blok 4 voorgevel 7,50 40,9 36,9 30,0 40,8

12_A blok 5 voorgevel 1,50 42,3 38,1 31,6 42,2

12_B blok 5 voorgevel 4,50 42,6 38,5 31,9 42,6

12_C blok 5 voorgevel 7,50 42,4 38,4 31,6 42,3

13_A blok 5 voorgevel 1,50 -- -- -- --

13_B blok 5 voorgevel 4,50 -- -- -- --

13_C blok 5 voorgevel 7,50 -- -- -- --

14_A blok 6 voorgevel 1,50 40,5 36,4 29,8 40,4

14_B blok 6 voorgevel 4,50 41,2 37,1 30,4 41,1

14_C blok 6 voorgevel 7,50 41,1 37,2 30,2 41,0

15_A blok 6 achtergevel 1,50 10,8 8,8 -2,1 10,8

15_B blok 6 achtergevel 4,50 13,0 11,2 -0,2 13,0

15_C blok 6 achtergevel 7,50 13,6 11,8 0,3 13,6

16_A blok 7 voorgevel 1,50 45,1 40,8 34,5 45,0

16_B blok 7 voorgevel 4,50 45,1 40,9 34,4 45,0

16_C blok 7 voorgevel 7,50 44,5 40,4 33,7 44,4

17_A blok 7 achtergevel 1,50 12,7 10,7 -0,2 12,7

17_B blok 7 achtergevel 4,50 14,4 12,5 1,4 14,5

17_C blok 7 achtergevel 7,50 15,0 13,1 2,0 15,0

18_A blok 8 voorgevel 1,50 45,4 41,3 34,7 45,3

18_B blok 8 voorgevel 4,50 45,6 41,7 34,7 45,5

18_C blok 8 voorgevel 7,50 45,1 41,3 34,1 45,0

19_A blok 8 achtergevel 1,50 11,3 9,4 -1,7 11,4

19_B blok 8 achtergevel 4,50 13,5 11,7 0,4 13,5

19_C blok 8 achtergevel 7,50 14,1 12,2 0,9 14,1

20_A blok 9 voorgevel 1,50 45,9 42,6 34,6 45,9

20_B blok 9 voorgevel 4,50 46,2 43,0 34,8 46,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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AGEL adviseursAkoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

20170077; Bijlage 4Centrumplan Welberg

Rapport: Resultatentabel

Model: Basismodel wegverkeer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: Ontsluitingsweg

Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

20_C blok 9 voorgevel 7,50 45,7 42,6 34,1 45,7

21_A blok 9 achtergevel 1,50 12,4 10,5 -0,6 12,5

21_B blok 9 achtergevel 4,50 13,4 11,4 0,4 13,4

21_C blok 9 achtergevel 7,50 13,7 11,8 0,7 13,8

22_A blok 9 zijgevel 1,50 40,4 38,8 26,6 40,4

22_B blok 9 zijgevel 4,50 41,4 39,8 27,6 41,4

22_C blok 9 zijgevel 7,50 41,2 39,7 27,4 41,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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AGEL adviseursAkoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

20170077; Bijlage 4Centrumplan Welberg

Rapport: Resultatentabel

Model: Basismodel wegverkeer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: Kapelaan Kockstraat

Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A blok 1 voorgevel 1,50 37,3 32,8 25,8 37,0

01_B blok 1 voorgevel 4,50 39,0 34,5 27,5 38,7

01_C blok 1 voorgevel 7,50 40,2 35,7 28,7 39,9

02_A blok 1 zijgevel 1,50 40,3 35,9 28,8 40,0

02_B blok 1 zijgevel 4,50 42,6 38,1 31,1 42,3

02_C blok 1 zijgevel 7,50 43,7 39,2 32,2 43,3

03_A blok 1 achtergevel 1,50 32,7 28,2 21,1 32,3

03_B blok 1 achtergevel 4,50 36,8 32,4 25,4 36,5

03_C blok 1 achtergevel 7,50 37,8 33,4 26,4 37,5

04_A blok 2 voorgevel 1,50 36,4 31,9 24,9 36,0

04_B blok 2 voorgevel 4,50 37,3 32,8 25,8 37,0

04_C blok 2 voorgevel 7,50 38,8 34,3 27,3 38,5

05_A blok 2 achtergevel 1,50 31,3 26,8 19,8 30,9

05_A blok 2 zijgevel 1,50 26,7 22,2 15,1 26,3

05_B blok 2 achtergevel 4,50 35,2 30,7 23,7 34,8

05_B blok 2 zijgevel 4,50 28,3 23,7 16,6 27,9

05_C blok 2 achtergevel 7,50 36,0 31,6 24,6 35,7

05_C blok 2 zijgevel 7,50 31,1 26,6 19,5 30,7

06_A blok 3 voorgevel 1,50 33,6 29,1 22,1 33,2

06_B blok 3 voorgevel 4,50 35,0 30,5 23,4 34,6

06_C blok 3 voorgevel 7,50 36,5 32,0 24,9 36,1

07_A blok 3 achtergevel 1,50 30,4 25,9 18,9 30,1

07_B blok 3 achtergevel 4,50 34,6 30,1 23,1 34,2

07_C blok 3 achtergevel 7,50 33,8 29,3 22,3 33,4

08_A blok 3 zijgevel 1,50 22,2 17,7 10,6 21,8

08_B blok 3 zijgevel 4,50 24,7 20,2 13,2 24,3

08_C blok 3 zijgevel 7,50 23,3 18,8 11,7 22,9

10_A blok 4 achtergevel 1,50 20,7 16,2 9,0 20,3

10_B blok 4 achtergevel 4,50 26,6 22,2 15,2 26,3

10_C blok 4 achtergevel 7,50 21,7 17,2 10,3 21,4

11_A blok 4 voorgevel 1,50 33,9 29,4 22,4 33,5

11_B blok 4 voorgevel 4,50 35,3 30,8 23,8 35,0

11_C blok 4 voorgevel 7,50 36,9 32,4 25,4 36,6

12_A blok 5 voorgevel 1,50 36,2 31,7 24,7 35,8

12_B blok 5 voorgevel 4,50 37,2 32,7 25,6 36,8

12_C blok 5 voorgevel 7,50 38,1 33,6 26,5 37,8

13_A blok 5 voorgevel 1,50 20,2 15,7 8,7 19,8

13_B blok 5 voorgevel 4,50 22,4 17,9 10,9 22,1

13_C blok 5 voorgevel 7,50 -- -- -- --

14_A blok 6 voorgevel 1,50 33,3 28,8 21,8 32,9

14_B blok 6 voorgevel 4,50 34,9 30,4 23,3 34,5

14_C blok 6 voorgevel 7,50 36,3 31,8 24,7 36,0

15_A blok 6 achtergevel 1,50 23,1 18,6 11,6 22,7

15_B blok 6 achtergevel 4,50 25,3 20,8 13,8 25,0

15_C blok 6 achtergevel 7,50 24,3 19,8 12,7 23,9

16_A blok 7 voorgevel 1,50 33,8 29,3 22,3 33,5

16_B blok 7 voorgevel 4,50 35,1 30,6 23,6 34,8

16_C blok 7 voorgevel 7,50 36,4 31,9 24,9 36,1

17_A blok 7 achtergevel 1,50 28,3 23,8 16,8 27,9

17_B blok 7 achtergevel 4,50 30,6 26,1 19,0 30,2

17_C blok 7 achtergevel 7,50 33,0 28,6 21,5 32,7

18_A blok 8 voorgevel 1,50 35,3 30,9 23,9 35,0

18_B blok 8 voorgevel 4,50 36,5 32,0 24,9 36,1

18_C blok 8 voorgevel 7,50 37,7 33,2 26,1 37,3

19_A blok 8 achtergevel 1,50 28,4 23,9 16,8 28,0

19_B blok 8 achtergevel 4,50 30,9 26,4 19,3 30,6

19_C blok 8 achtergevel 7,50 34,8 30,3 23,2 34,4

20_A blok 9 voorgevel 1,50 37,6 33,1 26,1 37,3

20_B blok 9 voorgevel 4,50 39,9 35,4 28,4 39,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

30-3-2018 07:53:39Geomilieu V4.30



AGEL adviseursAkoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

20170077; Bijlage 4Centrumplan Welberg

Rapport: Resultatentabel

Model: Basismodel wegverkeer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: Kapelaan Kockstraat

Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

20_C blok 9 voorgevel 7,50 40,6 36,1 29,1 40,3

21_A blok 9 achtergevel 1,50 31,2 26,7 19,7 30,8

21_B blok 9 achtergevel 4,50 33,2 28,7 21,6 32,8

21_C blok 9 achtergevel 7,50 36,7 32,2 25,2 36,3

22_A blok 9 zijgevel 1,50 40,6 36,1 29,1 40,2

22_B blok 9 zijgevel 4,50 42,9 38,4 31,3 42,5

22_C blok 9 zijgevel 7,50 43,6 39,1 32,1 43,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

30-3-2018 07:53:39Geomilieu V4.30



AGEL adviseursAkoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

20170077; Bijlage 4Centrumplan Welberg

Rapport: Resultatentabel

Model: Basismodel wegverkeer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: Pastoor Kerckerstraat

Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A blok 1 voorgevel 1,50 13,3 8,5 1,2 12,7

01_B blok 1 voorgevel 4,50 14,7 10,0 2,6 14,2

01_C blok 1 voorgevel 7,50 15,1 10,3 2,9 14,5

02_A blok 1 zijgevel 1,50 23,6 19,0 11,7 23,1

02_B blok 1 zijgevel 4,50 26,1 21,5 14,2 25,6

02_C blok 1 zijgevel 7,50 26,8 22,1 14,8 26,3

03_A blok 1 achtergevel 1,50 27,4 22,8 15,5 26,9

03_B blok 1 achtergevel 4,50 29,7 25,1 17,8 29,3

03_C blok 1 achtergevel 7,50 30,8 26,2 18,9 30,3

04_A blok 2 voorgevel 1,50 13,5 8,7 1,4 12,9

04_B blok 2 voorgevel 4,50 14,7 9,9 2,5 14,1

04_C blok 2 voorgevel 7,50 15,8 10,9 3,6 15,2

05_A blok 2 achtergevel 1,50 26,6 22,0 14,7 26,1

05_A blok 2 zijgevel 1,50 23,5 18,9 11,6 23,0

05_B blok 2 achtergevel 4,50 29,0 24,4 17,1 28,5

05_B blok 2 zijgevel 4,50 25,9 21,3 13,9 25,4

05_C blok 2 achtergevel 7,50 30,6 26,0 18,7 30,2

05_C blok 2 zijgevel 7,50 27,6 22,9 15,6 27,1

06_A blok 3 voorgevel 1,50 12,4 7,6 0,3 11,8

06_B blok 3 voorgevel 4,50 13,6 8,8 1,4 13,0

06_C blok 3 voorgevel 7,50 14,6 9,8 2,4 14,0

07_A blok 3 achtergevel 1,50 26,5 21,9 14,6 26,0

07_B blok 3 achtergevel 4,50 29,0 24,3 17,0 28,5

07_C blok 3 achtergevel 7,50 30,5 25,9 18,6 30,0

08_A blok 3 zijgevel 1,50 23,7 19,2 11,8 23,3

08_B blok 3 zijgevel 4,50 26,1 21,5 14,2 25,7

08_C blok 3 zijgevel 7,50 27,5 22,8 15,5 27,0

10_A blok 4 achtergevel 1,50 27,2 22,7 15,3 26,8

10_B blok 4 achtergevel 4,50 29,6 25,0 17,7 29,1

10_C blok 4 achtergevel 7,50 30,6 26,0 18,6 30,1

11_A blok 4 voorgevel 1,50 16,5 11,8 4,5 16,0

11_B blok 4 voorgevel 4,50 18,6 13,9 6,5 18,1

11_C blok 4 voorgevel 7,50 21,2 16,4 9,0 20,6

12_A blok 5 voorgevel 1,50 16,5 11,7 4,4 15,9

12_B blok 5 voorgevel 4,50 19,3 14,5 7,2 18,8

12_C blok 5 voorgevel 7,50 21,8 17,0 9,7 21,3

13_A blok 5 voorgevel 1,50 22,7 18,2 10,8 22,3

13_B blok 5 voorgevel 4,50 24,4 19,9 12,5 24,0

13_C blok 5 voorgevel 7,50 25,7 21,1 13,7 25,2

14_A blok 6 voorgevel 1,50 17,3 12,6 5,3 16,8

14_B blok 6 voorgevel 4,50 19,7 14,9 7,6 19,1

14_C blok 6 voorgevel 7,50 22,1 17,3 10,0 21,6

15_A blok 6 achtergevel 1,50 15,4 10,9 3,5 14,9

15_B blok 6 achtergevel 4,50 16,5 12,0 4,7 16,1

15_C blok 6 achtergevel 7,50 17,2 12,6 5,2 16,7

16_A blok 7 voorgevel 1,50 18,2 13,4 6,1 17,6

16_B blok 7 voorgevel 4,50 20,5 15,6 8,3 19,9

16_C blok 7 voorgevel 7,50 22,5 17,7 10,3 21,9

17_A blok 7 achtergevel 1,50 2,1 -2,7 -10,0 1,5

17_B blok 7 achtergevel 4,50 4,0 -0,8 -8,1 3,4

17_C blok 7 achtergevel 7,50 -4,9 -9,9 -17,2 -5,6

18_A blok 8 voorgevel 1,50 19,2 14,5 7,1 18,6

18_B blok 8 voorgevel 4,50 20,9 16,1 8,8 20,4

18_C blok 8 voorgevel 7,50 22,6 17,8 10,5 22,0

19_A blok 8 achtergevel 1,50 1,7 -3,0 -10,4 1,2

19_B blok 8 achtergevel 4,50 3,0 -1,8 -9,2 2,4

19_C blok 8 achtergevel 7,50 -7,9 -13,0 -20,3 -8,6

20_A blok 9 voorgevel 1,50 18,7 13,9 6,6 18,1

20_B blok 9 voorgevel 4,50 20,8 16,0 8,7 20,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

30-3-2018 07:54:06Geomilieu V4.30



AGEL adviseursAkoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

20170077; Bijlage 4Centrumplan Welberg

Rapport: Resultatentabel

Model: Basismodel wegverkeer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: Pastoor Kerckerstraat

Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

20_C blok 9 voorgevel 7,50 22,6 17,8 10,5 22,1

21_A blok 9 achtergevel 1,50 6,6 2,0 -5,3 6,1

21_B blok 9 achtergevel 4,50 7,5 2,8 -4,5 7,0

21_C blok 9 achtergevel 7,50 -- -- -- --

22_A blok 9 zijgevel 1,50 19,0 14,4 7,0 18,5

22_B blok 9 zijgevel 4,50 21,0 16,3 9,0 20,5

22_C blok 9 zijgevel 7,50 22,3 17,7 10,4 21,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

30-3-2018 07:54:06Geomilieu V4.30



AGEL adviseursAkoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

20170077; Bijlage 4Centrumplan Welberg

Rapport: Resultatentabel

Model: Basismodel wegverkeer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: Corneliusstraat

Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A blok 1 voorgevel 1,50 21,3 15,9 8,5 20,5

01_B blok 1 voorgevel 4,50 23,0 17,4 10,1 22,1

01_C blok 1 voorgevel 7,50 24,1 18,6 11,2 23,2

02_A blok 1 zijgevel 1,50 21,4 16,2 8,8 20,7

02_B blok 1 zijgevel 4,50 22,8 17,4 10,1 22,0

02_C blok 1 zijgevel 7,50 23,4 18,1 10,7 22,6

03_A blok 1 achtergevel 1,50 14,1 8,6 1,2 13,3

03_B blok 1 achtergevel 4,50 15,9 10,2 2,8 14,9

03_C blok 1 achtergevel 7,50 -- -- -- --

04_A blok 2 voorgevel 1,50 20,1 14,4 7,1 19,2

04_B blok 2 voorgevel 4,50 22,2 16,5 9,2 21,3

04_C blok 2 voorgevel 7,50 23,2 17,5 10,1 22,3

05_A blok 2 achtergevel 1,50 13,9 8,3 1,0 13,0

05_A blok 2 zijgevel 1,50 17,4 12,0 4,6 16,6

05_B blok 2 achtergevel 4,50 15,4 9,6 2,3 14,4

05_B blok 2 zijgevel 4,50 19,1 13,4 6,1 18,2

05_C blok 2 achtergevel 7,50 -- -- -- --

05_C blok 2 zijgevel 7,50 19,5 13,8 6,5 18,6

06_A blok 3 voorgevel 1,50 19,7 14,0 6,7 18,8

06_B blok 3 voorgevel 4,50 21,7 16,0 8,6 20,8

06_C blok 3 voorgevel 7,50 23,0 17,2 9,9 22,0

07_A blok 3 achtergevel 1,50 13,5 7,9 0,5 12,6

07_B blok 3 achtergevel 4,50 15,0 9,2 1,9 14,0

07_C blok 3 achtergevel 7,50 -- -- -- --

08_A blok 3 zijgevel 1,50 18,9 13,5 6,2 18,1

08_B blok 3 zijgevel 4,50 20,5 15,0 7,7 19,7

08_C blok 3 zijgevel 7,50 20,6 15,0 7,7 19,7

10_A blok 4 achtergevel 1,50 13,9 8,3 0,9 13,0

10_B blok 4 achtergevel 4,50 15,4 9,6 2,3 14,5

10_C blok 4 achtergevel 7,50 -- -- -- --

11_A blok 4 voorgevel 1,50 20,1 14,7 7,3 19,3

11_B blok 4 voorgevel 4,50 22,0 16,4 9,1 21,1

11_C blok 4 voorgevel 7,50 23,5 17,8 10,5 22,6

12_A blok 5 voorgevel 1,50 20,0 14,6 7,3 19,2

12_B blok 5 voorgevel 4,50 21,9 16,4 9,1 21,1

12_C blok 5 voorgevel 7,50 22,9 17,3 10,0 22,0

13_A blok 5 voorgevel 1,50 20,6 15,4 8,0 19,9

13_B blok 5 voorgevel 4,50 21,8 16,4 9,1 21,0

13_C blok 5 voorgevel 7,50 18,6 13,1 5,8 17,8

14_A blok 6 voorgevel 1,50 19,3 14,0 6,7 18,5

14_B blok 6 voorgevel 4,50 20,8 15,4 8,1 20,0

14_C blok 6 voorgevel 7,50 20,8 15,4 8,1 20,0

15_A blok 6 achtergevel 1,50 21,0 15,6 8,2 20,2

15_B blok 6 achtergevel 4,50 22,5 17,0 9,6 21,6

15_C blok 6 achtergevel 7,50 23,5 17,9 10,5 22,6

16_A blok 7 voorgevel 1,50 17,6 12,1 4,8 16,7

16_B blok 7 voorgevel 4,50 18,8 13,2 5,9 17,9

16_C blok 7 voorgevel 7,50 17,6 12,1 4,8 16,8

17_A blok 7 achtergevel 1,50 25,8 20,5 13,2 25,0

17_B blok 7 achtergevel 4,50 27,0 21,7 14,4 26,3

17_C blok 7 achtergevel 7,50 28,0 22,6 15,3 27,2

18_A blok 8 voorgevel 1,50 17,0 11,3 4,0 16,1

18_B blok 8 voorgevel 4,50 18,4 12,6 5,3 17,5

18_C blok 8 voorgevel 7,50 17,5 11,7 4,4 16,6

19_A blok 8 achtergevel 1,50 24,8 19,5 12,2 24,0

19_B blok 8 achtergevel 4,50 26,1 20,7 13,4 25,3

19_C blok 8 achtergevel 7,50 27,1 21,7 14,3 26,3

20_A blok 9 voorgevel 1,50 17,7 12,2 4,8 16,8

20_B blok 9 voorgevel 4,50 18,9 13,3 6,0 18,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

30-3-2018 07:54:25Geomilieu V4.30



AGEL adviseursAkoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

20170077; Bijlage 4Centrumplan Welberg

Rapport: Resultatentabel

Model: Basismodel wegverkeer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: Corneliusstraat

Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

20_C blok 9 voorgevel 7,50 18,1 12,5 5,2 17,2

21_A blok 9 achtergevel 1,50 25,3 20,0 12,7 24,5

21_B blok 9 achtergevel 4,50 26,8 21,4 14,0 26,0

21_C blok 9 achtergevel 7,50 27,4 21,9 14,6 26,6

22_A blok 9 zijgevel 1,50 24,3 19,1 11,8 23,6

22_B blok 9 zijgevel 4,50 25,9 20,5 13,2 25,1

22_C blok 9 zijgevel 7,50 26,2 21,0 13,6 25,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

30-3-2018 07:54:25Geomilieu V4.30



AGEL adviseursAkoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

20170077; Bijlage 4Centrumplan Welberg

Rapport: Resultatentabel

Model: Basismodel wegverkeer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: Laurentiusstraat

Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A blok 1 voorgevel 1,50 8,9 4,4 -3,0 8,4

01_B blok 1 voorgevel 4,50 10,5 6,0 -1,4 10,1

01_C blok 1 voorgevel 7,50 11,9 7,4 0,0 11,4

02_A blok 1 zijgevel 1,50 5,8 1,3 -6,0 5,4

02_B blok 1 zijgevel 4,50 4,3 -0,1 -7,5 3,9

02_C blok 1 zijgevel 7,50 -- -- -- --

03_A blok 1 achtergevel 1,50 9,5 5,1 -2,3 9,1

03_B blok 1 achtergevel 4,50 11,7 7,3 -0,1 11,3

03_C blok 1 achtergevel 7,50 13,5 9,1 1,7 13,1

04_A blok 2 voorgevel 1,50 13,3 8,9 1,5 12,9

04_B blok 2 voorgevel 4,50 14,6 10,1 2,8 14,2

04_C blok 2 voorgevel 7,50 15,2 10,7 3,4 14,8

05_A blok 2 achtergevel 1,50 11,1 6,6 -0,7 10,7

05_A blok 2 zijgevel 1,50 11,9 7,4 0,1 11,5

05_B blok 2 achtergevel 4,50 12,7 8,2 0,9 12,3

05_B blok 2 zijgevel 4,50 13,8 9,3 2,0 13,3

05_C blok 2 achtergevel 7,50 15,6 11,1 3,8 15,2

05_C blok 2 zijgevel 7,50 15,3 10,8 3,4 14,9

06_A blok 3 voorgevel 1,50 12,7 8,2 0,9 12,3

06_B blok 3 voorgevel 4,50 14,4 10,0 2,6 14,0

06_C blok 3 voorgevel 7,50 16,0 11,5 4,2 15,6

07_A blok 3 achtergevel 1,50 13,0 8,6 1,2 12,6

07_B blok 3 achtergevel 4,50 15,3 10,9 3,5 14,9

07_C blok 3 achtergevel 7,50 16,8 12,4 5,0 16,4

08_A blok 3 zijgevel 1,50 14,6 10,2 2,8 14,2

08_B blok 3 zijgevel 4,50 16,8 12,4 5,1 16,4

08_C blok 3 zijgevel 7,50 19,7 15,3 7,9 19,3

10_A blok 4 achtergevel 1,50 19,5 15,1 7,8 19,1

10_B blok 4 achtergevel 4,50 21,1 16,7 9,4 20,7

10_C blok 4 achtergevel 7,50 23,0 18,5 11,2 22,6

11_A blok 4 voorgevel 1,50 9,2 4,6 -2,7 8,7

11_B blok 4 voorgevel 4,50 12,0 7,4 0,1 11,5

11_C blok 4 voorgevel 7,50 16,6 12,1 4,8 16,2

12_A blok 5 voorgevel 1,50 5,1 0,5 -6,8 4,6

12_B blok 5 voorgevel 4,50 7,7 3,1 -4,2 7,2

12_C blok 5 voorgevel 7,50 11,0 6,5 -0,8 10,6

13_A blok 5 voorgevel 1,50 23,2 18,8 11,5 22,8

13_B blok 5 voorgevel 4,50 24,7 20,3 12,9 24,3

13_C blok 5 voorgevel 7,50 25,8 21,4 14,1 25,4

14_A blok 6 voorgevel 1,50 15,1 10,6 3,3 14,7

14_B blok 6 voorgevel 4,50 16,5 12,1 4,8 16,1

14_C blok 6 voorgevel 7,50 17,9 13,5 6,2 17,5

15_A blok 6 achtergevel 1,50 22,6 18,2 10,9 22,3

15_B blok 6 achtergevel 4,50 24,1 19,7 12,4 23,7

15_C blok 6 achtergevel 7,50 25,3 20,8 13,5 24,9

16_A blok 7 voorgevel 1,50 9,4 4,9 -2,5 9,0

16_B blok 7 voorgevel 4,50 12,6 8,1 0,8 12,2

16_C blok 7 voorgevel 7,50 14,1 9,6 2,3 13,7

17_A blok 7 achtergevel 1,50 19,0 14,6 7,3 18,6

17_B blok 7 achtergevel 4,50 20,3 15,9 8,6 19,9

17_C blok 7 achtergevel 7,50 20,9 16,5 9,1 20,5

18_A blok 8 voorgevel 1,50 10,0 5,5 -1,8 9,6

18_B blok 8 voorgevel 4,50 11,8 7,3 0,0 11,4

18_C blok 8 voorgevel 7,50 13,0 8,5 1,2 12,6

19_A blok 8 achtergevel 1,50 17,9 13,5 6,1 17,5

19_B blok 8 achtergevel 4,50 19,1 14,7 7,4 18,7

19_C blok 8 achtergevel 7,50 19,2 14,7 7,4 18,8

20_A blok 9 voorgevel 1,50 9,7 5,2 -2,1 9,3

20_B blok 9 voorgevel 4,50 11,3 6,8 -0,5 10,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

30-3-2018 07:54:41Geomilieu V4.30



AGEL adviseursAkoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

20170077; Bijlage 4Centrumplan Welberg

Rapport: Resultatentabel

Model: Basismodel wegverkeer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: Laurentiusstraat

Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

20_C blok 9 voorgevel 7,50 12,7 8,2 0,9 12,3

21_A blok 9 achtergevel 1,50 16,9 12,5 5,1 16,5

21_B blok 9 achtergevel 4,50 18,0 13,6 6,3 17,6

21_C blok 9 achtergevel 7,50 17,1 12,7 5,4 16,7

22_A blok 9 zijgevel 1,50 6,4 2,0 -5,3 6,0

22_B blok 9 zijgevel 4,50 7,9 3,5 -3,8 7,5

22_C blok 9 zijgevel 7,50 -- -- -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

30-3-2018 07:54:41Geomilieu V4.30
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Memo 

Datum : 29 maart 2018 

Bestemd voor : Gemeente Steenbergen 

Van : AGEL adviseurs Paraaf : CM 

Projectnummer : 20170077 

Betreft : Akoestisch onderzoek ontsluitingsweg en verkeersaantrekkende 

werking Centrumplan Welberg 

 
1 INLEIDING 

 
In verband met een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling binnen het centrum van Welberg is sprake van 
een wijziging van de ontsluiting van de ontwikkelingslocatie. In deze memo wordt het effect op de 
geluidbelasting bij de omliggende woningen van deze ontwikkeling in beeld gebracht. 
 
 
2 OMSCHRIJVING ONDERZOEKSLOCATIE 

 
De nieuwe ruimtelijke ontwikkeling bestaat uit de realisatie van maximaal 30 woningen binnen het 
centrumplan. In figuur 2.1 is een afbeelding van het ontwerp van de onderzoekslocatie weergegeven. 
Als gevolg van deze ontwikkeling zal een rechtstreekse ontsluiting worden aangebracht op de 
Kapelaan Kockstraat. In de bestaande situatie was sprake van een ontsluiting op de Pastoor 
Kerckerstraat. Deze bestaande ontsluiting is uitgevoerd als éénrichtingsweg met twee aansluitingen op 
de Pastoor Kerckerstraat. 
 
Figuur 2.1: Situatietekening onderzoekslocatie 
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3 TOETSINGSKADER 

 
De onderzoekslocatie is gelegen in een gebied waar voor het wegverkeer een maximum rijsnelheid 
van 30 km per uur is vastgesteld. Wegen binnen dit gebied zijn niet gezoneerd op grond van de Wet 
geluidhinder en is een beoordeling aan de voorkeurswaarde van de Wet geluidhinder niet van 
toepassing.  In het kader van een goede ruimtelijke ordening is het gewenst om te beoordelen of 
deze ontwikkeling geen significant negatieve effecten heeft op het akoestisch klimaat in de omgeving 
van de ontwikkeling. Om dit effect te kunnen beoordelen is een vergelijking gemaakt tussen de 
geluidsbelasting als gevolg van de bestaande ontsluiting en de geluidsbelasting als gevolg van de 
ontsluiting van de nieuwe ruimtelijke ontwikkeling. Voor deze beoordeling is geen wettelijk 
toetsingskader vastgesteld omdat geen sprake is van een gezoneerde weg. Om toch een indruk te 
krijgen over het effect van de de geluidsbelasting van deze ontwikkeling zal aangesloten worden bij 
de voorkeurswaarde van 48 dB van de Wet geluidhinder. Deze waarde wordt aangemerkt als 
grenswaarde voor de aanleg van nieuwe gezoneerde wegen.  
 
Indien sprake is van een geluidsbelasting van 48 dB of minder dan kan gesteld worden dat de 
bijdrage van de ontsluitingsweg als akoestisch minder relevant aangemerkt kan worden. Bij een 
geluidsbelasting van meer dan 48 dB zal beoordeeld moeten worden of deze bijdrage een relevante 
invloed heeft op het heersende omgevingsniveau. 
 
 
4 UITGANGSPUNTEN ONDERZOEK 
 
Het akoestisch onderzoek verkeersaantrekkende werking is uitgevoerd met behulp van 
standaardrekenmethode 2 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (Rmg2012). De 
berekeningen zijn uitgevoerd met behulp van het rekenprogramma Geomilieu versie 4.30. Voor de 
uitvoering van de berekeningen is gebruik gemaakt van het rekenmodel wegverkeer dat is opgesteld 
voor deze ruimtelijke ontwikkeling. Om de verschillen tussen beide ontsluitingswegen in beeld te 
brengen zijn 12 beoordelingspunten, gelegen nabij de ontsluitingswegen, in het rekenmodel 
opgenomen. In bijlage 1 is de situering van de beoordelingspunten weergegeven. 
 
Voor de verkeersgeneratie van beide ontsluitingswegen is van de volgende uitgangspunten uitgegaan: 
 
Bestaande ontsluitingsweg: 
In de bestaande situatie is sprake van de aanwezigheid van 47 parkeerplaatsen. Deze zijn o.a. 
bestemd voor een dorpshuis, scouting, een uitvaartondernemer en een basisschool. Voor de 
verkeersgeneratie is uitgegaan van een turnover van 2 per parkeerplaats. Omdat sprake is van één 
rijrichting komt dit overeen met 94 (2 x 47) verkeersbewegingen. Dit komt overeen met de helft van 
de verkeersbewegingen voor de Pastoor Kerckerstraat uit het gemeentelijk verkeersmodel 2030.  
Voor de verdeling over de etmaalperiode is uitgegaan van 75% in de dagperiode   
(07.00-19.00 uur) en 25% in de avondperiode (19.00-23.00 uur). 
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Nieuwe ontsluitingsweg: 
Voor de nieuwe situatie is er sprake van de aanwezigheid van 60 parkeerplaatsen. Uitgaande van een 
turnover van 2 en een modellering van de route als één rijrichting, is er sprake van 120 (2 x 60) 
verkeersbewegingen per etmaal. Voor de verdeling over het etmaal is uitgegaan van 75% in de 
dagperiode en 25% in de avondperiode. 
 
Voor de nieuwe woningen is uitgegaan van een verkeersgeneratie van 7,4 verkeersbewegingen per 
woning per etmaal gebaseerd op CROW publicatie 317 en het omgevingstype weinig stedelijk en rest 
bebouwde kom. De rijroute is in het geluidmodel als één rijrichting gemodelleerd. Op basis van een 
maximum aantal woningen van 30 is uitgegaan van totaal 111 (30 x 3,7) verkeersbewegingen per 
etmaal. Voor de verdeling over het etmaal is uitgegaan van 85% in de dagperiode, 10% in de 
avondperiode en 5% in de nachtperiode. Deze verdeling betreft een standaardverdeling voor een 
woongebied. 
 
In de bijlagen 1 en 2 zijn de invoergegevens van de geluidmodellen weergegeven. 
 
 
5 REKENRESULTATEN 
 
De rekenresultaten voor de bestaande ontsluitingsweg en de nieuwe ontsluitingsweg zijn 
respectievelijk als bijlage 3 en 4 bijgevoegd. In tabel 5.1 zijn deze rekenresultaten samengevat en is 
een vergelijking gemaakt tussen beide ontsluitingswegen. Een negatieve waarde betekent een 
toename ten opzichte van de bestaande situatie en een positieve waarde een afname. 
 
Tabel 5.1: Rekenresultaten geluidsbelasting wegverkeer ontsluitingswegen 

Naam Omschrijving Hoogte 
Ontsluitingsweg Verschil 

[bestaand-nieuw] Bestaand Nieuw 

01_A K. Kockstraat 56-58 voorgevel 1,5 42,2 31,3 10,9 

01_B K. Kockstraat 56-58 voorgevel 5,0 41,5 33,7 7,8 

02_A K. Kockstraat 56 zijgevel 1,5 36,4 41,4 -5,0 

02_B K. Kockstraat 56 zijgevel 5,0 36,7 42,5 -5,8 

03_A Past. Kerckerstraat 45-47 1,5 26,3 33,3 -7,0 

03_B Past. Kerckerstraat 45-47 5,0 30,2 37,5 -7,3 

04_A Past. Kerckerstraat 43 1,5 25,6 33,9 -8,3 

04_B Past. Kerckerstraat 43 5,0 30,9 38,4 -7,5 

05_A Past. Kerckerstraat 39 1,5 30,3 36,2 -5,9 

05_B Past. Kerckerstraat 39 5,0 33,0 38,6 -5,6 

06_A Past. Kerckerstraat 35  1,5 29,7 33,7 -4,0 

06_B Past. Kerckerstraat 35  5,0 34,2 38,5 -4,3 

07_A Past. Kerckerstraat 35 1,5 42,3 17,5 24,8 

07_B Past. Kerckerstraat 35 5,0 40,9 32,2 8,7 

08_A K. Kockstraat 77 1,5 31,4 34,4 -3,0 

08_B K. Kockstraat 77 5,0 33,4 36,7 -3,3 

09_A K. Kockstraat 75 1,5 31,4 37,0 -5,6 

09_B K. Kockstraat 75 5,0 33,4 38,6 -5,2 
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Naam Omschrijving Hoogte 
Ontsluitingsweg Verschil 

[bestaand-nieuw] Bestaand Nieuw 

10_A K. Kockstraat 73 1,5 30,7 38,5 -7,8 

10_B K. Kockstraat 73 5,0 32,9 39,8 -6,9 

11_A K. Kockstraat 73 1,5 30,0 36,3 -6,3 

11_B K. Kockstraat 73 5,0 32,2 38,3 -6,1 

12_A K Kockstraat 48 1,5 34,6 32,7 1,9 

12_B K Kockstraat 48 5,0 35,5 34,5 1,0 

 
Uit de rekenresultaten blijkt dat in de bestaande situatie sprake is van een maximale geluidsbelasting 
van 42,2 dB ter plaatse van de woningen Kapelaan Kockstraat 56-58. In de nieuwe situatie is sprake 
van een maximale geluidsbelasting van 42,5 dB ter plaatse van de zijgevel van de aanbouw van de 
woning Kapelaan Kockstraat 56. Daarnaast blijkt dat bij het merendeel van de beoordelingspunten 
sprake is van een toename van de geluidsbelasting maar deze is ruim gelegen onder de 
voorkeurswaarde van 48 dB. 
 
Gesteld kan worden dat de geluidsbelasting van de verkeersaantrekkende werking van de 
ontsluitingsweg in de nieuwe situatie ruim gelegen is onder de voorkeurswaarde van 48 dB van de 
Wet geluidhinder. Op basis hiervan en de geluidsbelasting van 42 dB kan gesteld worden dat de 
nieuwe ontsluitingsweg geen relevante invloed heeft op het heersende akoestisch klimaat. Wel is er 
bij enkele beoordelingspunten sprake van een toename van de geluidsbelasting maar na toename is 
de geluidsbelasting ruim gelegen onder de voorkeurswaarde. 
 
 
6 CONCLUSIE 

 
Op basis van het akoestisch onderzoek naar de verkeersaantrekkende werking van de 
ontsluitingswegen van de onderzoekslocatie kan gesteld worden dat de voorkeurswaarde van 48 dB 
van de Wet geluidhinder ruim wordt onderschreden en dat op basis hiervan gesteld kan worden dat 
de nieuwe ontsluitingsweg geen significant negatief effect heeft op het heersende akoestisch klimaat. 
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figuur 1 geluidmodel ontsluitingsweg bestaand

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [versie van Welberg centrumplan - model  ontsluitingsweg bestaand] , Geomilieu V4.30
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figuur 2 geluidmodel ontsluitingsweg nieuw

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [versie van Welberg centrumplan - model ontsluitingsweg nieuw] , Geomilieu V4.30
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Model: model  ontsluitingsweg bestaand

versie van Welberg centrumplan - Welberg centrumplan

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf Oppervlak

10 wegverharding 0,00          2734,57

11 wegverharding 0,00          2773,04

12 wegverharding 0,00          2522,64

13 wegverharding 0,00          3871,33

21 oppervlaktewater 0,00          1196,30

22 oppervlaktewater 0,00          1488,44

23 ontsluiting bestaand 0,00          3310,50
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Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Zwevend Refl. 63

10 bestaande bebouwing      81599,19     399379,68     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

11 bestaande bebouwing      81613,18     399388,09     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

12 bestaande bebouwing      81622,03     399393,30     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

13 bestaande bebouwing      81652,85     399411,83     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

14 bestaande bebouwing      81668,02     399421,05     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

15 bestaande bebouwing      81683,24     399430,20     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

16 bestaande bebouwing      81698,68     399439,49     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

17 bestaande bebouwing      81713,90     399448,64     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

18 bestaande bebouwing      81730,43     399458,57     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

19 bestaande bebouwing      81740,97     399464,91     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

20 bestaande bebouwing      81751,81     399471,43     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

21 bestaande bebouwing      81761,72     399477,38     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

22 bestaande bebouwing      81776,90     399486,51     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

23 bestaande bebouwing      81812,46     399506,05     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

24 bestaande bebouwing      81817,89     399488,81     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

25 bestaande bebouwing      81823,47     399471,56     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

26 bestaande bebouwing      81827,43     399459,34     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

27 bestaande bebouwing      81831,93     399445,46     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

28 bestaande bebouwing      81836,41     399424,40     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

29 bestaande bebouwing      81849,25     399401,06     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

30 bestaande bebouwing      81852,25     399400,43     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

31 bestaande bebouwing      81865,26     399367,87     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

32 bestaande bebouwing      81878,95     399348,31     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

33 bestaande bebouwing      81884,00     399315,19     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

34 bestaande bebouwing      81896,11     399296,79     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

35 bestaande bebouwing      81910,63     399262,67     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

36 bestaande bebouwing      81884,37     399261,96     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

37 bestaande bebouwing      81858,50     399258,96     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

38 bestaande bebouwing      81818,63     399248,96     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

39 bestaande bebouwing      81793,14     399238,63     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

40 bestaande bebouwing      81763,58     399221,19     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

41 bestaande bebouwing      81745,43     399207,87     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

42 bestaande bebouwing      81715,37     399164,78     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

43 bestaande bebouwing      81737,46     399175,22     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

44 bestaande bebouwing      81743,90     399180,04     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

45 bestaande bebouwing      81751,89     399186,00     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

46 bestaande bebouwing      81768,95     399198,70     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
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47 bestaande bebouwing      81777,76     399208,87     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

48 bestaande bebouwing      81792,13     399218,25     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

49 bestaande bebouwing      81820,02     399227,26     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

50 bestaande bebouwing      81863,40     399237,26     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

51 bestaande bebouwing      81893,99     399236,99     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

52 bestaande bebouwing      81908,09     399236,94     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

53 bestaande bebouwing      81927,60     399242,37     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

54 bestaande bebouwing      81679,66     399317,10     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

55 bestaande bebouwing      81698,78     399276,38     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

56 bestaande bebouwing      81668,47     399239,64     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

57 bestaande bebouwing      81671,71     399232,73     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

58 bestaande bebouwing      81685,55     399221,84    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

59 bestaande bebouwing      81696,45     399200,65     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

60 bestaande bebouwing      81670,28     399154,39     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

61 bestaande bebouwing      81657,05     399175,20     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

62 bestaande bebouwing      81648,40     399188,90     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

63 bestaande bebouwing      81631,53     399196,60     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

64 bestaande bebouwing      81633,72     399205,38     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

65 bestaande bebouwing      81630,10     399228,61     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

66 bestaande bebouwing      81619,88     399235,18     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

67 bestaande bebouwing      81612,25     399247,87     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

68 bestaande bebouwing      81605,21     399258,79     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

69 bestaande bebouwing      81598,04     399269,83     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

70 bestaande bebouwing      81590,73     399281,18     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

71 bestaande bebouwing      81584,14     399291,22     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

72 bestaande bebouwing      81574,98     399305,59     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

73 bestaande bebouwing      81565,31     399320,49     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

74 bestaande bebouwing      81558,04     399331,76     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

75 bestaande bebouwing      81540,49     399357,84     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

76 bestaande bebouwing      81532,73     399371,23     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

77 bestaande bebouwing      81503,85     399397,16     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

78 bestaande bebouwing      81588,64     399364,36     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

79 bestaande bebouwing      81570,50     399385,72     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

80 bestaande bebouwing      81583,42     399395,26     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

81 bestaande bebouwing      81594,69     399402,09     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

82 bestaande bebouwing      81605,86     399409,08     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

83 bestaande bebouwing      81615,78     399414,86     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
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84 bestaande bebouwing      81637,65     399428,11     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

85 bestaande bebouwing      81673,10     399449,58     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

86 bestaande bebouwing      81703,03     399467,71     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

87 bestaande bebouwing      81718,17     399476,89     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

88 bestaande bebouwing      81733,56     399486,21     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

89 bestaande bebouwing      81753,46     399495,76     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

90 bestaande bebouwing      81767,64     399504,29     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

91 De Vaert      81633,86     399311,68     3,50      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

92 aanbouw      81598,14     399353,41     5,50      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

93 bijgebouw      81598,14     399344,59     3,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

94 bijgebouw      81613,03     399353,20     3,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

95 bijgebouw      81618,07     399360,68     3,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

96 bijgebouw      81626,74     399376,36     3,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

97 bijgebouw      81626,21     399384,77     3,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

98 bijgebouw      81634,48     399389,40     3,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

99 bijgebouw      81641,17     399393,64     3,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

100 aanbouw      81646,99     399405,02     3,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
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Model: model  ontsluitingsweg bestaand

versie van Welberg centrumplan - Welberg centrumplan

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

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

01 K. Kockstraat 56-58 voorgevel      0,00 Relatief      81592,71     399358,15      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja

02 K. Kockstraat 56 zijgevel      0,00 Relatief      81603,35     399351,95      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja

03 Past. Kerckerstraat 45-47      0,00 Relatief      81608,01     399377,14      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja

04 Past. Kerckerstraat 43      0,00 Relatief      81619,79     399383,38      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja

05 Past. Kerckerstraat 39      0,00 Relatief      81635,95     399394,19      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja

06 Past. Kerckerstraat 35      0,00 Relatief      81643,53     399398,75      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja

07 Past. Kerckerstraat 35      0,00 Relatief      81643,78     399405,36      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja

08 K. Kockstraat 77      0,00 Relatief      81559,88     399329,08      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja

09 K. Kockstraat 75      0,00 Relatief      81568,03     399316,53      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja

10 K. Kockstraat 73      0,00 Relatief      81577,86     399301,27      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja

11 K. Kockstraat 73      0,00 Relatief      81585,83     399288,81      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja

12 K Kockstraat 48      0,00 Relatief      81659,12     399272,73      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja

29-3-2018 08:17:46Geomilieu V4.30



AGEL adviseursAkoestisch onderzoek ontsluitingswegen

20170077; Bijlage 2Centrumplan Welberg

Model: model  ontsluitingsweg bestaand

versie van Welberg centrumplan - Welberg centrumplan

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

01a bestaande ontsluiting Relatief      0,00   0,75 W9a Elementenverharding in keperverband  30  30  30 -- -- --     94,00

1b bestaande ontsluiting Relatief      0,00   0,75 W9a Elementenverharding in keperverband  30  30  30 -- -- --     47,00

01c bestaande ontsluiting Relatief      0,00   0,75 W9a Elementenverharding in keperverband  30  30  30 -- -- --     47,00

01a bestaande ontsluiting Relatief      0,00   0,75 W9a Elementenverharding in keperverband  30  30  30 -- -- --     94,00
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Model: model  ontsluitingsweg bestaand

versie van Welberg centrumplan - Welberg centrumplan

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %Int(D) %Int(A) %Int(N) %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)

01a   6,20   6,40 -- 100,00 100,00 -- -- -- -- -- -- --      5,83      6,02 -- -- -- -- -- -- --

1b   6,20   6,40 -- 100,00 100,00 -- -- -- -- -- -- --      2,91      3,01 -- -- -- -- -- -- --

01c   6,20   6,40 -- 100,00 100,00 -- -- -- -- -- -- --      2,91      3,01 -- -- -- -- -- -- --

01a   6,20   6,40 -- 100,00 100,00 -- -- -- -- -- -- --      5,83      6,02 -- -- -- -- -- -- --
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Model: model ontsluitingsweg nieuw

versie van Welberg centrumplan - Welberg centrumplan

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf Oppervlak

01 terreinverharding plangebied 0,00          1350,20

02 terreinverharding plangebied 0,00          1743,23

03 terreinverharding schoolplein 0,00          2628,65

10 wegverharding 0,00          2734,57

11 wegverharding 0,00          2773,04

12 wegverharding 0,00          2522,64

13 wegverharding 0,00          3871,33

21 oppervlaktewater 0,00          1196,30

22 oppervlaktewater 0,00          1488,44
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Model: model ontsluitingsweg nieuw

versie van Welberg centrumplan - Welberg centrumplan

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

01 bewoners woningen Relatief      0,00   0,75 W9a Elementenverharding in keperverband  30  30  30 -- -- --    111,00

02 bezoekers omgeving Relatief      0,00   0,75 W9a Elementenverharding in keperverband  30  30  30 -- -- --    120,00
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Model: model ontsluitingsweg nieuw

versie van Welberg centrumplan - Welberg centrumplan

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %Int(D) %Int(A) %Int(N) %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   7,08   2,50   0,63 100,00 100,00 100,00 -- -- -- -- -- --      7,86      2,78      0,70 -- -- -- -- -- --

02   6,20   6,25 -- 100,00 100,00 -- -- -- -- -- -- --      7,44      7,50 -- -- -- -- -- -- --
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Rapport: Lijst van model eigenschappen

Model: model  ontsluitingsweg bestaand

Model eigenschap

Omschrijving model  ontsluitingsweg bestaand

Verantwoordelijke cmachielsen

Rekenmethode RMW-2012

    

Aangemaakt door cmachielsen op 26-2-2018

Laatst ingezien door cmachielsen op 29-3-2018

Model aangemaakt met Geomilieu V4.30

    

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 Bronresultaten

Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten

Berekening volgens rekenmethode RMG-2012

Zoekafstand [m] --

Max. reflectie afstand tot bron [m] --

Max. reflectie afstand tot ontvanger [m] --

Standaard bodemfactor 1,00

Zichthoek [grd] 2

Maximum 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

29-3-2018 08:18:21Geomilieu V4.30



AGEL adviseursAkoestisch onderzoek ontsluitingswegen

20170077; Bijlage 2Centrumplan Welberg

Commentaar

29-3-2018 08:18:21Geomilieu V4.30



BIJLAGE 3 

 

 

REKENRESULTATEN BESTAANDE ONTSLUITINGSWEG 
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20170077; Bijlage 3Centrumplan Welberg

Rapport: Resultatentabel

Model: model  ontsluitingsweg bestaand

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: (hoofdgroep)

Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A K. Kockstraat 56-58 voorgevel 1,50 42,0 42,1 -- 42,2

01_B K. Kockstraat 56-58 voorgevel 5,00 41,3 41,5 -- 41,5

02_A K. Kockstraat 56 zijgevel 1,50 36,2 36,3 -- 36,4

02_B K. Kockstraat 56 zijgevel 5,00 36,5 36,6 -- 36,7

03_A Past. Kerckerstraat 45-47 1,50 26,1 26,2 -- 26,3

03_B Past. Kerckerstraat 45-47 5,00 30,0 30,1 -- 30,2

04_A Past. Kerckerstraat 43 1,50 25,4 25,6 -- 25,6

04_B Past. Kerckerstraat 43 5,00 30,7 30,8 -- 30,9

05_A Past. Kerckerstraat 39 1,50 30,1 30,2 -- 30,3

05_B Past. Kerckerstraat 39 5,00 32,8 32,9 -- 33,0

06_A Past. Kerckerstraat 35 1,50 29,5 29,6 -- 29,7

06_B Past. Kerckerstraat 35 5,00 34,0 34,1 -- 34,2

07_A Past. Kerckerstraat 35 1,50 42,1 42,2 -- 42,3

07_B Past. Kerckerstraat 35 5,00 40,7 40,8 -- 40,9

08_A K. Kockstraat 77 1,50 31,2 31,3 -- 31,4

08_B K. Kockstraat 77 5,00 33,2 33,3 -- 33,4

09_A K. Kockstraat 75 1,50 31,2 31,3 -- 31,4

09_B K. Kockstraat 75 5,00 33,2 33,4 -- 33,4

10_A K. Kockstraat 73 1,50 30,5 30,7 -- 30,7

10_B K. Kockstraat 73 5,00 32,7 32,8 -- 32,9

11_A K. Kockstraat 73 1,50 29,8 29,9 -- 30,0

11_B K. Kockstraat 73 5,00 32,0 32,2 -- 32,2

12_A K Kockstraat 48 1,50 34,4 34,5 -- 34,6

12_B K Kockstraat 48 5,00 35,3 35,5 -- 35,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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REKENRESULTATEN NIEUWE ONTSLUITINGSWEG 
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Rapport: Resultatentabel

Model: model ontsluitingsweg nieuw

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: (hoofdgroep)

Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A K. Kockstraat 56-58 voorgevel 1,50 31,2 29,6 17,7 31,3

01_B K. Kockstraat 56-58 voorgevel 5,00 33,7 32,0 20,1 33,7

02_A K. Kockstraat 56 zijgevel 1,50 41,4 39,7 28,0 41,4

02_B K. Kockstraat 56 zijgevel 5,00 42,5 40,8 29,2 42,5

03_A Past. Kerckerstraat 45-47 1,50 33,3 31,7 19,7 33,3

03_B Past. Kerckerstraat 45-47 5,00 37,5 35,7 24,2 37,5

04_A Past. Kerckerstraat 43 1,50 33,9 32,1 20,6 33,9

04_B Past. Kerckerstraat 43 5,00 38,3 36,5 25,1 38,4

05_A Past. Kerckerstraat 39 1,50 36,1 34,2 23,2 36,2

05_B Past. Kerckerstraat 39 5,00 38,6 36,8 25,4 38,6

06_A Past. Kerckerstraat 35 1,50 33,7 31,8 20,6 33,7

06_B Past. Kerckerstraat 35 5,00 38,5 36,6 25,3 38,5

07_A Past. Kerckerstraat 35 1,50 17,5 14,9 5,5 17,5

07_B Past. Kerckerstraat 35 5,00 32,2 29,9 19,8 32,2

08_A K. Kockstraat 77 1,50 34,4 32,7 21,0 34,4

08_B K. Kockstraat 77 5,00 36,6 34,9 23,3 36,7

09_A K. Kockstraat 75 1,50 37,0 35,2 23,6 37,0

09_B K. Kockstraat 75 5,00 38,5 36,8 25,1 38,6

10_A K. Kockstraat 73 1,50 38,5 36,8 25,1 38,5

10_B K. Kockstraat 73 5,00 39,8 38,1 26,4 39,8

11_A K. Kockstraat 73 1,50 36,3 34,6 22,9 36,3

11_B K. Kockstraat 73 5,00 38,2 36,5 24,9 38,3

12_A K Kockstraat 48 1,50 32,6 30,9 19,3 32,7

12_B K Kockstraat 48 5,00 34,5 32,7 21,1 34,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

29-3-2018 08:39:24Geomilieu V4.30



  

Bijlage 5  Waterparagraaf

Centrum Welberg, vastgesteld  254



 

 
  
 

  

 
 
 

Waterparagraaf 
 

Centrum te Welberg 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
                                                                                                                                              

 
Postbus 4156       t.(0162) 456481 
4900 CD Oosterhout     f.(0162) 435588 
Hoevestein 20b       info@ageladviseurs.nl 
4903 SC Oosterhout       www.ageladviseurs.nl 

 

Waterparagraaf 
 

Centrum te Welberg 
 

 
 
 
 
Opdrachtgever  : Gemeente Steenbergen 

  Postbus 6 

  4650 AA STEENBERGEN NB 

Projectnummer : 20170077-00 

Status rapport / versie nr. : Concept 02  

Datum  : 16 augustus 2018 

Opgesteld door  : ing. W. de Beer 

Gecontroleerd door  : T. Vermeeren, BSc   

Voor akkoord  : ing. M. Kooijman Paraaf :  
 
 
 
 

Versie nr. Datum Omschrijving Opgesteld door Gecontroleerd door 
C01  16-04-2018 Waterparagraaf  WB GM 
C02 16-08-2018 Opmerkingen waterschap WB TV 
     



 
 
 
 
C02 Waterparagraaf  20170077-00 
Gemeente Steenbergen  augustus 2018 
Centrum te Welberg  blad 1 
 
 
 
 

 

© AGEL adviseurs 2018    
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie of op welke andere wijze dan 
ook zonder voorgaande toestemming van AGEL adviseurs, noch mag het zonder een dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk 
dan waarvoor het is vervaardigd. 

INHOUD blz. 
 
 
1  WATERPARAGRAAF 2 

1.1  Aanleiding waterparagraaf 2 
1.2  Beleid 2 

1.2.1  Rijksbeleid 2 
1.2.2  Provinciaal beleid 2 
1.2.3  Beleid waterschap Brabantse Delta 3 
1.2.4  Beleid gemeente Steenbergen 3 
1.2.5  Watertoetsproces 4 

1.3  Beschrijving huidige situatie 4 
1.3.1  Gebiedsbeschrijving 4 
1.3.2  Bodem 5 
1.3.3  Waterschap aspecten 5 
1.3.4  Grondwater 6 
1.3.5  Riolering (bestaand) 6 

1.4  Beschrijving toekomstige situatie 6 
1.4.1  Planbeschrijving 6 
1.4.2  Wateropgave 7 
1.4.3  Waterberging/retentie regenwater 8 
1.4.4  Behandeling vuilwater (DWA) 8 
1.4.5  Ontwatering planlocatie en verdiept bouwen 9 

1.5  Conclusie 9 
 
 
BIJLAGEN 
 
 
1 Oppervlaktetekening huidige situatie 
2 Oppervlaktetekening toekomstige situatie 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
C02 Waterparagraaf  20170077-00 
Gemeente Steenbergen  augustus 2018 
Centrum te Welberg  blad 2 
 
 
 
 

 

1 WATERPARAGRAAF 
 
 
1.1 Aanleiding waterparagraaf 
 
In opdracht van de gemeente Steenbergen is door AGEL adviseurs een waterparagraaf opgesteld 
ten behoeve van een ruimtelijke ontwikkeling te Welberg. De ruimtelijke ontwikkeling bestaat uit 
de realisatie van een woongebied in het centrum van de woonplaats Welberg, bestaande uit 
maximaal 30 woningen. 
 
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. 
 
1.2 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.  
 
1.2.1 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. 
 
1.2.2 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 
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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. 
 
1.2.3 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 
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. 
 
1.2.4 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. 
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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: 
 

 
 
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. 
 
1.2.5 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. 
 
1.3 Beschrijving huidige situatie 
 
1.3.1 Gebiedsbeschrijving 
Het plangebied is gelegen binnen de bebouwde kom van de woonplaats Welberg van de 
gemeente Steenbergen en heeft een oppervlakte van ca. 3,45 ha. In figuur 1.3.1 is de situering 
van het plan ten opzichte van de omgeving weergegeven. Het maaiveldniveau ligt gemiddeld op 
1,90 m +N.A.P in het plangebied (AHN). 
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Figuur 1.3.1: Situering plangebied met planlocatie rood omkaderd (bron: Google Maps)

 
 
1.3.2 Bodem 
Het maaiveld bevindt zich op ongeveer 1,90 m +N.A.P. Van de locatie is de volgende regionale 
bodemopbouw bekend. Hierbij is gebruik gemaakt van DINOloket (boring B49E0199). 
 
Tabel 1.3.2: Bodemopbouw en geohydrologie 

Diepte (m -mv) Formatie Geohydrologische eenheid Samenstelling 
0-2 Formatie van Boxtel Deklaag Zand 
2-5 Formatie van Stramproy Eerste scheidende laag Klei 
5-65 Formatie van Waalre Eerste watervoerend pakket Klei en zand 

 
1.3.3 Waterschap aspecten 
Aan de westzijde van het plangebied loopt een categorie A-waterloop; de Boomvaart (zie figuur 
1.3.2). A-wateren zijn de belangrijkste wateren van de regio, die belangrijk zijn voor een goede 
waterhuishouding. Deze wateren worden door of namens het waterschap onderhouden. 
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Figuur 1.3.2: Peilbesluit Boomvaart (bron: Brabantse Delta) 

 
 
Het plangebied maakt geen onderdeel uit van een grondwaterbeschermingsgebied, beschermd 
gebied wat is aangewezen als natte natuurparel, waterberging, keringen of peilbesluitgebied.  
 
1.3.4 Grondwater 
Het freatisch grondwater bevindt zich op een diepte van circa 1,00 m –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. 
 
1.3.5 Riolering (bestaand) 
Het vrijkomende afvalwater en regenwater van het verharde oppervlak wordt thans geloosd in 
het gemengde rioolstelsel Welberg. Door gemaal Wouwsestraat wordt het verpompt naar 
bemalingsgebied “centrum” in Steenbergen waarna het door het hoofdrioolgemaal van het 
waterschap wordt afgevoerd naar de zuivering te Bath. 
 
1.4 Beschrijving toekomstige situatie 
 
1.4.1 Planbeschrijving 
Binnen het plangebied wil men de realisatie van maximaal 30 woningen mogelijk maken. 
Daarnaast zal er middels een brug een nieuwe ontsluiting van het plangebied gemaakt worden 
op de Kapelaan Kockstraat. Conform de Keur worden er in principe géén bruggen in A-wateren 
toegestaan. Een brug die nodig is voor perceelsontsluiting is hierop een uitzondering. Hierbij geldt 
dat de brug niet langer mag zijn dan strikt noodzakelijk. De onderkant van de brugconstructie 
dient minimaal 0,5 m boven de hoogwaterlijn (lees: zomerpeil; 0,30 m –N.A.P.) te liggen, met 
name om vuilophoping en opstuwing te voorkomen. Tevens moet de brug zodanig aangelegd 
worden dat een maaiboot kan passeren. Doorgaans is dit een hoogte van 1,5 m van de onderkant 
van de brug ten opzichte van het onderhoudspeil en een doorvaarbreedte van minimaal 3,5 m. 
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Figuur 1.4: Schets nieuwe ruimtelijke ontwikkeling 

 
 
De verdeling van de oppervlaktes ten opzichte van de huidige en toekomstige situatie zijn 
weergegeven in tabel 1.4.1. 
 
Tabel 1.4.1: Oppervlakteverdeling bestaande vs. toekomstige situatie. 

Oppervlaktes Bestaand m² Toekomstig m² 
Dakoppervlak 3.865 5.505 
Verharding 6.028 10.381 
Onverhard/groen 22.281 16.344 
Water 2.287 2.231 
Totaal 34.461 34.461 

 
Op basis van deze gegevens is er sprake van een verhardingstoename van 5.993 m2 (huidige 
(9.893 m²) – toekomstig (15.886 m²)). 
 
1.4.2 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 
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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 tussen de grenswaarden van 2.000 m² 
en 10.000 m² valt en er compenserende maatregelen getroffen worden om versnelde afvoer van 
hemelwater tegen te gaan, in de vorm van een voorziening met een minimale compensatie 
conform de rekenregel:  
 
Benodigde compensatie (in m³) = toename verhard oppervlak (in m²) x gevoeligheidsfactor x 
0,06 (in m) 
 
Conform bovenstaande rekenregel en de Legenda Gevoeligheidsfactor van waterschap Brabantse 
Delta, bedraagt de benodigde compensatie 5.993 x 1 x 0,06 = 360 m³. 
 
1.4.3 Waterberging/retentie regenwater 
Regenwater zal geborgen en zoveel als mogelijk in de bodem geïnfiltreerd worden binnen het 
plangebied. De locatie dient namelijk hydrologisch neutraal ingericht te worden. Dit houdt in dat 
een neerslaggebeurtenis die eens in de honderd jaar voorkomt (T=100-bui) geborgen dient te 
worden. Het hydrologisch neutraal bouwen houdt daarnaast in dat de toename aan afvoerend 
verhard oppervlak gecompenseerd moet worden door het creëren van extra berging, zodat er 
geen toename is van afvoer naar omliggende gebieden. 
 
De waterberging in de vorm van retentie zal worden gerealiseerd in de aan te leggen sloot ten 
westen van de begraafplaats en de aan te leggen HWA-riolering welke na regenval gedoceerd 
worden geledigd. De waterberging moet boven de GHG liggen. Om niet meer dan landelijke 
afvoer te lozen op de Boomvaart wordt een stuw/overstortput geplaatst met een knijpvoorziening. 
De sloot vormt gelijk een scheiding tussen de begraafplaats en de nieuwe woonwijk. Gezien de 
zanderige grond zal een infiltratieriool worden aangelegd zodat hemelwater deels kan worden 
geïnfiltreerd in de bodem. Gelijktijdig met de aanvraag voor de lozingsvergunning zal nadere 
uitwerking plaatsvinden in overleg met het waterschap. 
 
1.4.4 Behandeling vuilwater (DWA) 
In het plangebied zullen maximaal 30 grondgebonden 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 30 x 2,5 x 120 liter = 9 m³ per dag vanuit het plangebied wordt 
“geproduceerd”. De maximale toename van DWA-afvoer bi 10 L/uur/inw. Bedraagt (10 / 1.000) 
x 30 x 2,5 = 0,75 m³/uur. 
 
Het vuilwater vanuit het plangebied dient te worden aangesloten op het bestaande gemengde 
rioolstelsel.  
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1.4.5 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 circa 1,00 m –N.A.P. met een bestaand maaiveldniveau 
ter plaatse van het plangebied van 1,90 m +N.A.P. Hiermee wordt er voldaan aan de minimale 
ontwateringsdiepte die gesteld wordt door de gemeente.  
 
1.5 Conclusie 
 
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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Bijlage 6  Quickscan natuurwetgeving

Centrum Welberg, vastgesteld  270
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1 INLEIDING 
 
 
1.1 Aanleiding en doelstelling 
 
In opdracht van gemeente Steenbergen is door AGEL adviseurs een quickscan natuurwetgeving 
uitgevoerd ten behoeve van de herontwikkeling centrum Welberg. De herontwikkeling betreft 
de revitalisering en herbestemming van bestaande panden, herinrichting van het openbaar 
gebied en woningbouw. 
 
Doel van de quickscan natuurwetgeving is het inzichtelijk maken of beschermde natuurwaarden 
in het plangebied aanwezig zijn en welke betekenis die hebben voor de verdere uitvoering. 
Tevens wordt bekeken of er door de geplande ontwikkeling negatieve effecten te verwachten 
zijn op beschermde gebieden. 
 
1.2 Leeswijzer 
 
In hoofdstuk 2 zal ingegaan worden op de ligging van het plangebied en het gebruik van het 
plangebied. Hoofdstuk 3 geeft een omschrijving van de huidige wet- en regelgeving en in 
hoofdstuk 4 wordt de onderzoeksmethodiek omschreven en worden de resultaten weergegeven 
van de uitgevoerde quickscan. De conclusie en aanbevelingen van de quickscan worden 
omschreven in hoofdstuk 5. Tot slot worden in hoofdstuk 6 de geraadpleegde bronnen vermeld. 
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2 SITUATIE EN PLANVORMING 
 
 
2.1 Gebiedsbeschrijving 
 
Het plangebied is gelegen in het centrum van Welberg en wordt globaal omsloten door de 
Kapelaan Kockstraat, Pastoor Kerckerstraat, Laurentiusdijk en Corneliusstraat. Kadastraal is het 
volgende bekend, kadastrale gemeente Steenbergen, sectie Q, de kadastrale percelen 2699, 
3384, 3385, 4130, 4321,4397, 4404, 4485 en 4603. In figuur 2.1 is de situering van het plan 
ten opzichte van de omgeving weergegeven. In het plangebied staan meerdere gebouwen en 
het groen bestaat uit een voetbalveld en groene lijnelementen. In bijlage 1 zijn foto’s 
opgenomen van het plangebied ten tijde van het veldbezoek op d.d. 4 april 2017. 
 
Figuur 2.1: Situering plangebied met planlocatie rood omkaderd (bron: globespotter.cyclomedia.com). 

 
 
2.2 Ruimtelijke ontwikkeling 
 
De gemeente Steenbergen is voornemens om het centrum van Welberg te herontwikkelen. De 
laatste plannen gaan uit van revitalisering en herbestemming van de bestaande panden, zoals 
het gemeenschapshuis en de kerk. Daarnaast wordt een herinrichting van het openbaar gebied 
voorgestaan, en is er op het bestaande sportveld ruimte voor woningbouw. De exacte 
planinvulling is gedurende het schrijven van deze quickscan nog niet bekend. 
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3 WET- EN REGELGEVING 
 
 
3.1 Inleiding 
 
De Wet natuurbescherming (Wnb, per 1 januari 2017) regelt de bescherming van 
natuurgebieden die uniek zijn voor Nederland en Europa, de bescherming van planten en dieren 
en van bossen en andere houtopstanden. Voor de Wet natuurbescherming heeft de Europese 
regelgeving als uitgangspunt gediend. De Wet natuurbescherming is een samenvoeging van de 
drie oude wetten Flora- en faunawet, de Boswet en de Natuurbeschermingswet 1998. Deze 
nieuwe wet bestaat uit minder regels en is overzichtelijker dan de drie oude wetten. De 
uitvoering van de Wet natuurbescherming komt grotendeels in handen van de provincies. 
 
3.2 Gebiedsbescherming 
 
Natura 2000-gebieden 
De bescherming van de Europese Natura 2000-gebieden onder de Wet natuurbescherming is 
ongewijzigd. De Wnb richt zich met bescherming van natuurgebieden uitsluitend op Natura 
2000-gebieden. Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden waarin 
belangrijke flora en fauna voorkomen, gezien vanuit een Europees perspectief. In Nederland 
zijn ruim 160 Natura 2000-gebieden. Per Natura 2000-gebied zijn (instandings)doelen (voor 
soorten en vegetatietypen) opgesteld. Handelingen of activiteiten binnen en buiten beschermde 
natuurgebieden die schadelijk kunnen zijn voor de doelstellingen van het gebied zijn verboden, 
tenzij door het bevoegd gezag hier vergunning voor is verleend. Hierbij wordt het ‘Nee, tenzij’ 
principe gebruikt. Regulier beheer en bestaand gebruik zijn opgenomen in Natura 2000-
beheerplannen. Na vaststelling van de beheerplannen hoeft daarvoor geen ontheffing 
aangevraagd te worden (bijlage 2). 
 
Programmatische Aanpak Stikstof 
De op 1 juli 2015 van kracht gegane Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) blijft onveranderd 
van kracht met de ingang van Wnb. De PAS heeft betrekking op 118 Natura 2000-gebieden met 
voor stikstof gevoelige habitattypen en leefgebieden van soorten. De PAS is van toepassing op 
activiteiten, evenementen en ruimtelijke ingrepen die een toename van stikstof kunnen 
veroorzaken binnen de begrenzing van een PAS-gebied. 
 
Natuurnetwerk Nederland 
Wat betreft gebiedsbescherming, vervalt de bescherming van de Beschermde 
natuurmonumenten. Deze vallen echter vrijwel altijd (op enkele kleine gebieden na) binnen 
Natura 2000 of het Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen EHS). De bescherming van NNN 
wordt in de AMvB, als onderdeel van de Wet Ruimtelijke Ordening, geborgd. De Provincie is 
verantwoordelijk voor de aanwijzing, begrenzing en de doelstellingen van de NNN-gebieden in 
een verordening (vaak natuurbeheerplan). De provinciale verordening bevat tevens regels voor 
bestemmingsplannen in de NNN. Het ruimtelijke beleid voor het NNN kent het “nee, tenzij” 
principe en is gericht op ‘behoud, herstel en ontwikkeling van de wezenlijke waarden en 
kenmerken’ van het NNN. 
 
Houtopstanden 
De bescherming richt zich op de instandhouding van het bosareaal. Bij houtopstanden groter 
dan 10 are of 20 rijbomen gelegen buiten de bebouwde kom geldt een meldplicht, 
herplantplicht en mogelijke oplegging van een kapverbod. 
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3.3 Soortenbescherming 
 
Het doel van de Wet natuurbescherming is het in stand houden en beschermen van in het wild 
voorkomende planten- en dierensoorten. De algemene zorgplicht die geldt is dat men bij 
werkzaamheden met mogelijk negatief effect op planten en dieren, maatregelen dient te nemen 
(binnen wat redelijkerwijs van men verwacht kan worden) om onnodige schade aan planten of 
dieren te voorkomen. De Wet natuurbescherming onderscheidt drie verschillende 
beschermingsregimes, met elk hun eigen verbodsbepalingen. De eerste twee categorieën zijn 
gebaseerd op de door de Europese Unie opgestelde Vogelrichtlijn (uit 1979) en Habitatrichtlijn 
(uit 1992). Het derde beschermingsregime betreft soorten die niet op Europees niveau 
beschermd zijn, maar wel op nationaal niveau (aangeduid als “andere soorten”). In tabel 3.3 is 
aangegeven hoe de verbodsbepalingen per beschermingsregime luiden en in bijlage 2 het te 
doorlopen stappenplan soortenbescherming bij ruimtelijke ingrepen. 
1. Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn (Wnb-vrl, artikel 3.1) 

Dit zijn alle van nature in Nederland in het wild levende vogels. Van alle inheemse 
vogelsoorten zijn de nesten gedurende het broeden beschermd. 

2. Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn (Wnb-hrl, artikel 3.5) 
Dit zijn soorten die genoemd zijn in Bijlage IV van de Habitatrichtlijn, bijlage I en II van 
het Verdrag van Bern en bijlage I van het Verdrag van Bonn. 

3. Beschermingsregime andere soorten (Wnb-andere soorten, artikel 3.10) 
Dit zijn soorten die genoemd zijn in bijlage A van de Wnb. Het gaat hier om de 
bescherming van zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen, kevers en 
vaatplanten voorkomend in Nederland. De beschermde status van soorten in dit 
beschermingsregime kan echter per provincie verschillen. Provincies hebben de 
bevoegdheid om bij de provinciale verordening vrijstelling te verlenen voor nationaal 
beschermde soorten. 

 
Tabel 3.3: Verbodsbepalingen Wet natuurbescherming. 
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4 QUICKSCAN 
 
 
4.1 Onderzoeksmethodiek 
 
Het onderzoeken naar de beschermstatus van het plangebied en beschermde natuurgebieden in 
de omgeving wordt uitgevoerd door te toetsen aan twee beschermkaders: de Wet 
natuurbescherming en het Natuurnetwerk Nederland. Onderzocht wordt of: 
 het plangebied deel uitmaakt van een beschermd gebied; 
 door de geplande ingreep een negatieve invloed te verwachten is op de aanwezige 

beschermde gebieden in de omgeving. 
 
De mogelijke aanwezigheid van beschermde dieren en/of planten wordt aan de hand van de 
volgende gegevens bepaald: 
 Gegevens van Quickscanhulp (NDFF); 
 Landelijke verspreidingsatlassen; 
 Provinciale gegevens; 
 Een oriënterend veldbezoek. 
 
De Quickscanhulp vervangt de noodzaak diverse verspreidingsatlassen te moeten raadplegen 
om te weten welke soorten qua verspreiding mogelijk in het plangebied voorkomen. De 
gegevens zijn afkomstig uit de databanken van talloze organisaties, verenigd in de Nationale 
Databank Flora en Fauna (NDFF). Het Natuurloket verzorgt het beheer en de exploitatie van de 
NDFF in opdracht van BIJ12. Alle ingevoerde gegevens in de NDFF worden per soortgroep 
gevalideerd door een validatieteam (landelijke soortexperts) van de NDFF. 
 
In de Quickscanhulp is er voor gekozen om voorlopig de vrijstellingen per bevoegd gezag 
(provincies en Ministerie van EZ) niet in de Quicksscanhulp.nl te verwerken. Dit omdat hier de 
komende tijd nog veranderingen in verwacht worden en dat de gegevens beter volledig kunnen 
zijn, dan niet volledig genoeg. Voor deze quickscan is Verordening natuurbescherming Noord-
Brabant op 06-04-2017 geraadpleegd om de vrijstellingen van de provincie Noord Brabant te 
raadplegen. 
 
Verder is gebruik gemaakt van bestaande atlasgegevens uit de Atlas van de Nederlandse 
Broedvogels (SOVON, 2002) en verspreidingsgegevens van RAVON (De amfibieën en reptielen 
van Nederland, 2009). Deze bronnen vermelden soortgegevens uurhokken (5 bij 5 kilometer), 
en betreffen dan ook globale gegevens. Hoofdstuk 6 vermeld de geraadpleegde bronnen. 
 
Doel van het oriënterende veldbezoek is om een indruk te krijgen van de biotopen ter plaatse 
en het beoordelen van de geschiktheid voor verschillende soortengroepen. Het oriënterend 
veldbezoek is uitgevoerd op d.d. 4 april 2016 (4 graden, grijs, droog en windkracht 2 
noordnoordwest). Het oriënterende veldbezoek heeft nadrukkelijk niet de status van een 
volledige veldinventarisatie. Zowel het tijdstip (actieve seizoen van verschillende soortgroepen) 
als het eenmalige karakter zijn hiervoor niet toereikend. Het eenmalige oriënterende veldbezoek 
geeft slechts een globaal beeld van aanwezige soorten en habitat op basis van een 
momentopname. Zie voor een impressie van het oriënterend veldbezoek de foto’s in bijlage 1. 
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4.2 Scan gebiedsbescherming 
 
4.2.1 Europese Natura 2000-gebieden 
Het plangebied bevindt zich in de nabijheid van een gebied dat is aangewezen in het kader van 
de natuurbeschermingswet 1998. Op een afstand 6,5 kilometer ten noordwesten van het 
plangebied ligt het Natura 2000-gebied “Krammer-Volkerak”. Het Natura 2000-gebied betreft 
een vogelrichtlijn- en habitatrichtlijngebied en PAS-gebied. Het plangebied is gelegen binnen de 
mogelijke effectenafstand voor stikstofdepositie. De voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling 
betreft de revitalisering en herbestemming van de bestaande panden en de realisatie van 
woningen ter hoogte van het sportveld. Er zullen circa 20 woningen worden gerealiseerd. Het 
toevoegen van extra woningen zal leiden tot een toename in uitstoot van stikstofdepositie door 
cv-ketels en verkeersbewegingen. Gezien de afstand tot het Natura 2000-gebied zijn significant 
negatieve effecten door stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden niet te verwachten. Andere 
verstorende factoren zoals oppervlakteverlies, versnippering, verdroging en verstoring door 
trilling, licht en geluid zijn gezien de ligging in stedelijk gebied en tussenafstand niet van 
toepassing. 
 
4.2.2 Nationaal Natuurnetwerk (NNN) & houtopstanden 
Het plangebied maakt geen onderdeel uit van het Nationaal natuurnetwerk of Natuurnetwerk 
Brabant (NNB). De ligging van gebieden die onderdeel uitmaken van NNN of NNB zijn in het 
navolgende figuur (4.2.2) weergegeven. Het dichtstbijzijnde gebied dat behoort tot het NNB 
betreft de watergang langs de Boomdijk ten zuiden van het plangebied en is aangeduid als het 
type ‘Beek en bron (N03.01)’. Met de voorgenomen planontwikkeling is er geen sprake van 
directe vernietiging van het NNB. Aangezien het beoogde plan geen directe relatie heeft met 
een gebied dat is aangewezen als NNB, geen verbindende functie vervult zijn negatieve 
effecten uit te sluiten. Van negatieve uitstralingseffecten door geluid, licht en verdroging op het 
Nationaal Natuurwerk of Natuurnetwerk Brabant is geen sprake. In het plangebied staan geen 
beschermde houtopstanden. 
 
Figuur 4.2.2: Kaart NNB, planvorming rood omkaderd (bron: Natuurbeheerplan Provincie Noord-Brabant). 

 

N 
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4.3 Scan soortenbescherming 
 
4.3.1 Inleiding 
In deze paragraaf worden op basis van de verspreidingsgegevens uit de geraadpleegde 
literatuur en het oriënterend veldbezoek de beschermde soorten die in de Wet 
natuurbescherming (Wnb) staan en die mogelijk in het plangebied voor kunnen komen 
beschreven en getoetst aan de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling. De Wnb kent een apart 
beschermingsregime voor soorten van de Vogelrichtlijn (Wnb-vrl), een apart 
beschermingsregime voor soorten van de Habitatrichtlijn (Wnb-hrl), het Verdrag van Bern en 
het Verdrag van Bonn en een apart beschermingsregime voor andere soorten (Wnb-andere 
soorten), die vanuit nationaal oogpunt beschermd worden. Of dier- en plantensoorten wettelijk 
beschermd zijn of niet, te allen tijde geldt de zorgplicht. De zorgplicht houdt in dat een ieder 
voldoende zorg in acht moet nemen voor de in het wild levende dieren en planten, alsmede 
voor hun directe leefomgeving. In bijlage 3 zijn de gegevens van de Quickscanhulp 
weergegeven. 
 
4.3.2 Flora 
Bronnenonderzoek 
In de directe omgeving van het plangebied is bij de Quickscanhulp de wilde ridderspoor (Wnb-
andere soorten) als beschermde vaatplanten bekend. Bij de provincie Noord-Brabant zijn met 
betrekking tot de aanwezigheid van flora in het plangebied geen waarnemingen bekend. 
 
Veldinventarisatie 
Het groen in het plangebied is grofweg op te delen in openbaar groen, voetbalveld en 
moestuin. Het openbaar groen bestaat hoofdzakelijk uit bomen, bestaande uit beuken, 
zomereiken, berken, lindes en magnolia. De onder begroeiing beperkt zich tot Engels raaigras, 
laurier, mahonia, viburnum, prunus, lonicera etc.. Rondom het voetbalveld is een groenstrook 
gelegen bestaande uit beuk, zomereik, berk, eveneens stonden er heesters zoals 
krentenboompje, hazelaar. Het voetbalveld is opgedeeld in tweeën middels een kleine grondrug 
waarop ridderzuring, doofnetel, distel, biggenkruid, kleverig kruiskruid etc. groeien. De 
moestuin aan de achterzijde van de kerk is nog als zodanig in gebruik. Gezien het huidige 
gebruik, de aanwezige biotopen en de sterk gecultiveerde staat van het plangebied kunnen 
zeldzame soorten (zoals wilde ridderspoor, tongvaren) zich niet handhaven en worden 
beschermde (vaat)planten dan ook niet binnen het plangebied verwacht. Aangeplante of 
gezaaide exemplaren van beschermde soorten zijn niet beschermd in de Wet 
natuurbescherming, omdat het geen natuurlijke groeiplaatsen betreft. 
 
4.3.3 Zoogdieren (inclusief vleermuizen) 
Bronnenonderzoek 
In de Quickscanhulp worden alle habitatrichtlijn (Europees niveau) en andere soorten (nationaal 
niveau) benoemd, dus ook de soorten waarvoor door de provincie Noord-Brabant vrijstellingen 
is verleend. Deze soorten waarvoor vrijstelling is verleend betreffen onder andere de egel, haas, 
ree en vos  etc.. Volgens de Quickscanhulp komen de volgende soorten voor op korte afstand 
van het plangebied waarvoor geen provinciale vrijstelling is verleend: 
 Bescherming: Afstand: 
 Bunzing; Wnb- andere soorten 0-1 km 
 Waterspitsmuis; Wnb- andere soorten 0-1 km 
 Gewone dwergvleermuis; Wnb-hrl 0-1 km 
 Laatvlieger; Wnb-hrl 0-1 km 
 Meervleermuis; Wnb-hrl 0-1 km 
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 Rosse vleermuis; Wnb-hrl 0-1 km 
 Ruige dwergvleermuis; Wnb-hrl 0-1 km 
 Watervleermuis; Wnb-hrl 0-1 km 
 Gewone grootoorvleermuis; Wnb-hrl 1-5 km 
 
Veldinventarisatie 
Vleermuizen zijn aan de hand van hun voorkeur voor verblijfplaats onder te verdelen in twee 
groepen, gebouw- en boombewonende soorten. Ook zijn er soorten die beiden gebruiken als 
verblijfplaats. Daarnaast maken verschillende vleermuizen onderscheid tussen zomer- en 
winterverblijven. 
 
Tijdens het veldbezoek zijn mogelijke rust- en verblijfplaatsen van boom- en 
gebouwbewonende vleermuizen, op basis van de checklist inschatting vooronderzoek 
vleermuizen (vleermuisprotocol), onderzocht. In het plangebied staan meerdere gebouwen, 
zoals een gemeenschapshuis, kerk, basisschool. Sommige gebouwen zijn opgetrokken uit 
steensmuren en sommige hebben een spouw. De gebouwen bieden mogelijkheden als winter-, 
kraam-, zomer- en paarverblijfplaatsen voor vleermuizen, door de aanwezigheid van 
spouwmuren, dakpannen, mogelijk kelders, gevelbekleding, zolders, daklagen, kerktoren etc.. 
Bij verbouwingswerkzaamheden waarbij er werkzaamheden aan het dak, spouwmuren of 
ruimtes waar vleermuizen kunnen verblijven (kelders, zolders, gevelbekleding) gaan plaats 
vinden zal er nader onderzoek naar gebouwbewonende vleermuissoorten dienen plaats te 
vinden. 
 
In het plangebied zijn meerdere groene lijnelementen aanwezig in de vorm van volgroeide 
bomen. Met betrekking tot mogelijk aanwezige verblijfplaatsen geldt dat vleermuizen mogelijk 
aanwezige boomholten in het plangebied benutten als verblijfplaats. De groene lijnelementen 
kunnen gebruikt worden als vliegroute of foerageergebied. Zeker gezien de voorkomende 
soorten op korte afstand van het plangebied en de groen- en waterstructuren in de directe 
omgeving van het plangebied. Indien er met de voorgenomen planontwikkeling bomen worden 
gerooid zal er nader onderzoek naar verblijfplaatsen in holte van bomen en de eventuele functie 
van de groene lijnelementen als vliegroute en foerageergebied plaats dienen te vinden. 
 
Er zijn tijdens het oriënterende veldbezoek geen zoogdieren waargenomen. Gedurende het 
veldbezoek is grondig gezocht naar sporen zoals uitwerpselen, vraatsporen zoals afgebeten 
veren of loopsporen van onder andere marterachtigen. Deze zijn niet aangetroffen. Verwacht 
wordt dat enkele soorten waarvoor door de provincie Noord-Brabant vrijstellingen is verleend 
zoals haas, egel, konijn en aantal muissoorten voor kunnen komen binnen de onderzoeklocatie. 
 
4.3.4 (Broed)vogels 
Bronnenonderzoek 
Conform de Quickscanhulp zijn er binnen een afstand van één km van het plangebied dertien 
vogelsoorten waargenomen die vallen onder het beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn. 
Van deze vogelsoorten zijn er zes roofvogels, twee zangvogels, drie uilachtige, één 
zwaluwachtige en één ooievaarachtige. Bij de provincie Noord-Brabant is met betrekking tot de 
aanwezigheid van vogelsoorten in het plangebied en de directe omgeving alleen informatie 
beschikbaar ouder dan 3 jaar. Deze informatie is verouderd en mag niet meer als actueel 
worden beschouwd. 
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Gedurende het schrijven van deze quickscan is het beschermingsregime van de soorten in de 
vogelrichtlijn in de wet Natuurbescherming niet verder uit gekristalliseerd. Voor deze quickscan 
wordt uitgegaan van de lijst zoals deze onder de Flora- en faunawet van toepassing was: 
Cat 1: betreft vogelsoorten die het nest jaarrond gebruiken als vast verblijfplaats; 
Cat 2: betreft koloniebroeders die elk broedseizoen terugkeren naar dezelfde nestlocatie en 

die daarin honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop; 
Cat 3: betreft overige soorten vogelsoorten die elk broedseizoen terugkeren naar dezelfde 

nestlocatie en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop; 
Cat 4: betreft vogelsoorten die elk broedseizoen terugkeren naar dezelfde nestlocatie en die 

zelf niet of nauwelijks in staat zijn om een nest te bouwen; 
Cat 5: betreft nesten van enkele vogelsoorten die alleen jaarrond beschermd zijn indien 

zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen, bijvoorbeeld 
onvoldoende alternatief geschikte nestplaatsen. 

 
Veldinventarisatie 
Voor wat betreft de bescherming van inheemse vogelsoorten, zijn deze grofweg in twee 
groepen te verdelen. Enerzijds soorten waarbij hun nest en functionele leefomgeving is 
beschermd gedurende de periode dat ze aan het broeden zijn; anderzijds de soorten waarbij 
hun nesten en functionele leemomgeving het hele jaar door zijn beschermt. Globaal loopt de 
broedperiode van vogels in Nederland van half maart tot en met half juli. Echter, als buiten 
deze periode vogels broeden zijn ook die beschermd. 
 
Tijdens het veldbezoek is specifiek aandacht besteed aan de aanwezigheid van roofvogels en 
rust- en verblijfplaats van deze roofvogels. Nesten (of nesten van voorgaande jaren) van in 
bomen broedende jaarrond beschermde (roof)vogels zijn ten tijde van het oriënterende 
veldbezoek niet waargenomen in de groenstructuren. Nesten van gebouwbewonende jaarrond 
beschermde vogelsoorten (zoals kerkuilen en hun roestplaatsen) zijn niet uit te sluiten voor de 
kerk en met name kerktoren. De overige gebouwen binnen het plangebied bieden geen 
geschikte ruimtes voor gebouwbewonende jaarrond beschermde roofvogels. 
 
De mogelijkheid bestaat dat (roof)vogels op een andere manier gebruik maken van het 
plangebied, bijvoorbeeld als foerageergebied en/of als vaste aanvliegroute tussen verblijfplaats 
en foerageergebied. Direct buiten het plangebied zijn meerdere groene elementen aanwezig 
welke met de voorgenomen planontwikkeling ongewijzigd blijven. Het aantasten van het 
foerageergebied en/of groene elementen zal gezien de aard van de voorgenomen ruimtelijke 
ingreep en de ligging binnen de bebouwde kom geen negatieve invloeden uitoefenen op het 
leefgebied van (roof)vogels en er is voldoende alternatief foerageergebied aanwezig in de 
omgeving van het plangebied. 
 
Binnen het plangebied zijn meerdere gebouwen voorzien van dakpannen. De daken bieden 
voldoende toegangsmogelijkheden voor huismussen dan wel gierzwaluwen. Op basis van het 
oriënterende veldbezoek kan de aan- of afwezigheid van huismussen of gierzwaluwen niet 
worden bepaald. Bij verbouwingswerkzaamheden aan pannendaken binnen het plangebied zal 
er nader onderzoek plaats dienen te vinden naar huismussen en gierzwaluwen. 
 
Ten tijde van het oriënterend veldbezoek zijn er meerdere kauwen, houtduiven, eksters, 
koolmeesjes, en één merel waargenomen. Alle drie de waargenomen nesten in de bomen 
werden gedurende het veldbezoek bezocht door eksters. In het plangebied is het mogelijk dat 
algemene vogelsoorten tot broeden komen. Broedende vogels in en direct rond het plangebied 
mogen niet verstoord worden met de voorgenomen planontwikkeling.  
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Verstorende activiteiten zoals rooi- of bouwwerkzaamheden dienen daarom gestart te worden 
buiten de broedperiode. Als deze vogels bij het zoeken van een nestlocatie merken dat het 
plangebied en/of de directe omgeving te verstorend is door activiteiten, zullen ze elders een 
geschikte nestlocatie zoeken. Indien binnen de broedperiode gestart dient te worden met de 
voorgenoemde werkzaamheden, is dit mogelijk als aantoonbaar is vastgesteld dat er geen 
broedende vogels in en direct rond het plangebied aanwezig zijn. 
 
4.3.5 Reptielen 
Bronnenonderzoek 
De meeste reptielen houden zich voornamelijk op in geleidelijke overgangssituaties tussen 
natuurlijke biotopen in bos-, heide- en veengebieden. Zowel vanuit de Quickscanhulp als 
RAVON zijn er geen waarnemingen van reptielen bekend in de directe omgeving van het 
plangebied. 
 
Veldinventarisatie 
In het plangebied zelf zijn geen reptielen aangetroffen of eventueel geschikte biotopen. Gezien 
de terreingesteldheid van het plangebied en het gebruik is niet te verwachten dat het 
plangebied een cruciale rol vervult voor reptielen. 
 
4.3.6 Amfibieën 
Bronnenonderzoek 
In de Quickscanhulp worden alle habitatrichtlijn (Europees niveau) en andere soorten (nationaal 
niveau) benoemd, dus ook de soorten waarvoor door de provincie Noord-Brabant vrijstellingen 
is verleend. Deze soorten waarvoor vrijstelling is verleend betreffen onder andere de 
bastaardkikker, bruine kikker, gewone pad en kleine watersalamander. Soorten welke 
voorkomen op een afstand van 0 tot 1 km van het plangebied conform de Quickscanhulp 
waarvoor geen vrijstelling is verleend betreft de Alpenwatersalamander (Wnb-andere soorten). 
Er zijn geen noemenswaardige verspreidingsgegevens bekend bij RAVON. 
 
Veldinventarisatie 
De Alpenwatersalamander komt voor in de buurt van bebost gebied (loofbos) of kleinschalige 
landschappen met heggen en struwelen. Deze biotopen en oppervlakte water of een geschikt 
landhabitat voor salamanders komen niet voor in het plangebied. Het plangebied vormt een 
zeer marginaal leefgebied voor algemeen voorkomende amfibieën gezien de afwezigheid van 
zowel een geschikt waterhabitat als landhabitat. Algemeen voorkomende amfibieën zijn licht 
beschermd. Strikt beschermde amfibiesoorten eisen echter een veel specifieker en stabieler 
leefgebied dan in het plangebied aanwezig is. De zwaardere beschermde soorten zijn niet te 
verwachten. 
 
Voor algemeen voorkomende amfibiesoorten als gewone pad en de bruine kikker geldt een 
vrijstelling in de provincie Noord-Brabant. Met de voorgenomen planontwikkeling zal er geen 
oppervlakte water worden gedempt of vergraven. Negatieven effecten zijn niet te verwachten 
op de beschermde amfibiesoorten. 
 
4.3.7 Vissen 
Bronnenonderzoek 
Vanuit de Quickscanhulp komt de grote modderkruiper (Wnd-andere soorten) voor in de directe 
omgeving van het plangebied.  
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Veldinventarisatie 
In het plangebied is geen oppervlakte water aanwezig, waardoor er geen sprake is van het 
aantasten van beschermde vissoorten (bijv. grote modderkruiper). Een ontheffing van de Wet 
natuurbescherming en/of compensatie is daarom niet noodzakelijk. 
 
4.3.8 Insecten (ongewervelde) 
Bronnenonderzoek 
Zowel vanuit de Quickscanhulp als de verdere literatuurstudie is het niet aannemelijk dat er in 
het plangebied beschermde ongewervelde voorkomen. 
 
Veldinventarisatie 
Tijdens het veldbezoek zijn geen insecten waargenomen. De habitateisen van beschermde 
soorten binnen deze groep zijn vaak zeer locatie specifiek en gebonden aan zeer bijzondere 
biotopen. Iedere soort is afhankelijk van een bepaald habitat. Deze habitats (met name heide 
en (laag)veen, grote rivieren en oude, rottende eiken) liggen niet in het plangebied. Het groen 
in het plangebied is sterk gecultiveerd en kent een hoge betredingsfrequentie. Hierdoor is het 
niet aannemelijk dat er in het plangebied beschermde ongewervelde voorkomen. 
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5 CONCLUSIE/AANBEVELINGEN 
 
 
5.1 Gebiedsbescherming 
 
Het plangebied bevindt zich in de nabijheid van een gebied dat is aangewezen in het kader van 
de natuurbeschermingswet 1998. Op een afstand 6,5 kilometer ten noordwesten van het 
plangebied ligt het Natura 2000-gebied “Krammer-Volkerak”. Het Natura 2000-gebied betreft 
een vogelrichtlijn- en habitatrichtlijngebied en PAS-gebied. Het plangebied is gelegen binnen de 
mogelijke effectenafstand voor stikstofdepositie. De voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling 
betreft de revitalisering en herbestemming van de bestaande panden en de realisatie van 
woningen ter hoogte van het sportveld. Er zullen circa 20 woningen worden gerealiseerd. Het 
toevoegen van extra woningen zal leiden tot een toename in uitstoot van stikstofdepositie door 
cv-ketels en verkeersbewegingen. Gezien de afstand tot het Natura 2000-gebied zijn significant 
negatieve effecten door stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden niet te verwachten. Andere 
verstorende factoren zoals oppervlakteverlies, versnippering, verdroging en verstoring door 
trilling, licht en geluid zijn gezien de ligging in stedelijk gebied en tussenafstand niet van 
toepassing. 
 
Het plangebied maakt geen onderdeel uit van het Nationaal natuurnetwerk (NNN) of 
Natuurnetwerk Brabant (NNB). Het dichtstbijzijnde gebied dat behoort tot het NNB betreft de 
watergang langs de Boomdijk ten zuiden van het plangebied en is aangeduid als het type ‘Beek 
en bron (N03.01)’. Met de voorgenomen planontwikkeling is er geen sprake van directe 
vernietiging van het NNB. Aangezien het beoogde plan geen directe relatie heeft met een 
gebied dat is aangewezen als NNB, geen verbindende functie vervult en er nieuwe natuur zal 
worden gerealiseerd zijn negatieve effecten uit te sluiten. Van negatieve uitstralingseffecten 
door geluid, licht en verdroging op het Nationaal Natuurwerk of Natuurnetwerk Brabant is geen 
sprake. In het plangebied staan geen beschermde houtopstanden. 
 
5.2 Soortenbescherming 
 
In de Wet natuurbescherming is een zorgplicht opgenomen. Dit houdt in dat voorafgaand aan 
de ingreep alle maatregelen dienen te worden getroffen om nadelige gevolgen op flora en 
fauna voor zover mogelijk te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken. Deze zorgplicht 
geldt altijd en voor alle soorten, ook als er ontheffing of vrijstelling is verleend. 
 
Binnen het plangebied zijn geen potentiële natuurlijke groeiplaatsen voor beschermde 
(vaat)planten aanwezig. Beschermde (vaat)planten worden dan ook niet binnen het plangebied 
verwacht. Aangeplante of gezaaide exemplaren van beschermde soorten zijn niet beschermd in 
de Wet natuurbescherming (Wnb), omdat het geen natuurlijke groeiplaatsen betreft. Een 
ontheffing van de Wnb en/of compensatie is daarom niet noodzakelijk. 
 
Er zijn tijdens het oriënterende veldbezoek geen zoogdieren waargenomen. Gedurende het 
veldbezoek is grondig gezocht naar sporen zoals uitwerpselen, vraatsporen zoals afgebeten 
veren of loopsporen van marterachtigen. Deze zijn niet aangetroffen. Verwacht wordt dat 
enkele soorten waarvoor door de provincie Noord-Brabant vrijstellingen is verleend zoals haas, 
egel, konijn en aantal muissoorten voor kunnen komen binnen de onderzoeklocatie.  
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Tijdens het veldbezoek zijn mogelijke rust- en verblijfplaatsen van boom- en 
gebouwbewonende vleermuizen, op basis van de checklist inschatting vooronderzoek 
vleermuizen (vleermuisprotocol), onderzocht. In het plangebied staan meerdere gebouwen, 
zoals een gemeenschapshuis, kerk, basisschool. Sommige gebouwen zijn opgetrokken uit 
steensmuren en sommige hebben een spouw. De gebouwen bieden mogelijkheden als winter-, 
kraam-, zomer- en paarverblijfplaatsen voor vleermuizen, door de aanwezigheid van 
spouwmuren, dakpannen, mogelijk kelders, gevelbekleding, zolders, daklagen, kerktoren etc.. 
Bij verbouwingswerkzaamheden, waarbij er werkzaamheden aan het dak, 
spouwmuren of ruimtes waar vleermuizen kunnen verblijven (kelders, zolders, 
gevelbekleding) gaan plaats vinden zal er nader onderzoek naar gebouwbewonende 
vleermuissoorten dienen plaats te vinden. 
 
In het plangebied zijn meerdere groene lijnelementen aanwezig in de vorm van volgroeide 
bomen. Met betrekking tot mogelijk aanwezige verblijfplaatsen geldt dat vleermuizen mogelijk 
aanwezige boomholten in het plangebied benutten als verblijfplaats. De groene lijnelementen 
kunnen gebruikt worden als vliegroute of foerageergebied. Zeker gezien de voorkomende 
soorten op korte afstand van het plangebied en de groen- en waterstructuren in de directe 
omgeving van het plangebied. Indien er met de voorgenomen planontwikkeling bomen 
worden gerooid zal er nader onderzoek naar verblijfplaatsen in holte van bomen en 
de eventuele functie van de groene lijnelementen als vliegroute en foerageergebied 
plaats dienen te vinden. 
 
Ten tijde van het oriënterend veldbezoek zijn er meerdere kauwen, houtduiven, eksters, 
koolmeesjes, en één merel waargenomen. Alle van nature in Nederland in het wild levende 
vogels zijn beschermd in het kader van de Vogelrichtlijn. In het plangebied is het mogelijk dat 
algemene vogelsoorten tot broeden komen (broedtijd circa half maart tot en met half juli). 
Broedende vogels in en direct rond het plangebied mogen niet verstoord worden met de 
voorgenomen planontwikkeling. Verstorende activiteiten zoals rooi- en bouwwerkzaamheden 
(bijv. heien) dienen daarom gestart te worden buiten de broedperiode. Als deze vogels bij het 
zoeken van een nestlocatie merken dat het plangebied en/of de directe omgeving te verstorend 
is door activiteiten, zullen ze elders een geschikte nestlocatie zoeken. Indien binnen de 
broedperiode gestart dient te worden met de voorgenoemde werkzaamheden, is dit mogelijk 
als aantoonbaar is vastgesteld dat er geen broedende vogels in en direct rond het plangebied 
aanwezig zijn. 
 
Tijdens het veldbezoek is specifiek aandacht besteed aan de aanwezigheid van roofvogels en 
rust- en verblijfplaats van deze roofvogels. Nesten (of nesten van voorgaande jaren) van in 
bomen broedende jaarrond beschermde (roof)vogels zijn ten tijde van het oriënterende 
veldbezoek niet waargenomen in de groenstructuren. Nesten van gebouwbewonende jaarrond 
beschermde vogelsoorten (zoals kerkuilen en hun roestplaatsen) zijn niet uit te sluiten voor de 
kerk en met name de kerktoren. De overige gebouwen binnen het plangebied bieden geen 
geschikte ruimtes voor gebouwbewonende jaarrond beschermde roofvogels. Bij sloop- en 
verbouwingswerkzaamheden aan de kerk en met name de kerktoren is er nader 
onderzoek naar gebouwbewonende jaarrond beschermde vogelsoorten 
noodzakelijk.  
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De mogelijkheid bestaat dat (roof)vogels op een andere manier gebruik maken van het 
plangebied, bijvoorbeeld als foerageergebied en/of als vaste aanvliegroute tussen verblijfplaats 
en foerageergebied. Direct buiten het plangebied zijn meerdere groene elementen aanwezig 
welke met de voorgenomen planontwikkeling ongewijzigd blijven. Het aantasten van het 
foerageergebied en/of groene elementen zal gezien de aard van de voorgenomen ruimtelijke 
ingreep en de ligging binnen de bebouwde kom geen negatieve invloeden uitoefenen op het 
leefgebied van (roof)vogels en er is voldoende alternatief foerageergebied aanwezig in de 
omgeving van het plangebied. 
 
Binnen het plangebied zijn meerdere gebouwen voorzien van dakpannen. De daken bieden 
voldoende toegangsmogelijkheden voor huismussen dan wel gierzwaluwen. Op basis van het 
oriënterende veldbezoek kan de aan- of afwezigheid van huismussen of gierzwaluwen niet 
worden bepaald. Bij verbouwingswerkzaamheden aan pannendaken binnen het 
plangebied zal er nader onderzoek plaats dienen te vinden naar huismussen en 
gierzwaluwen. 
 
Het plangebied vormt een zeer marginaal leefgebied voor reptielen, amfibieën, vissen en 
ongewervelde. Geschikte leef biotopen ontbreken. Het mogelijk aantasten van de leefomgeving 
van deze soortgroepen is met de voorgenomen planontwikkeling niet aan de orde. 
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Wetgeving soortenbescherming 
 
De Wet natuurbescherming (Wnb) kent drie beschermingsregimes met hun eigen 
verbodsbepalingen en vereisten voor vrijstelling of ontheffing van de verboden. Alle vogels, in 
totaal ruim 700 soorten, zijn beschermd met uitzondering van exoten (die hier ook kunnen 
broeden, zoals de nijlgans) en verwilderde soorten (zoals soepganzen, -eenden, -duiven). 
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 
zijn voldaan: 
 Ten eerste mag alleen van de verbodsbepaling afgeweken worden als er geen andere 

bevredigende oplossing voor de handeling mogelijk is; 
 Ten tweede moet tegenover de afwijking van het verbod een in de wet genoemd belang 

staan. De wet geeft voor de verschillende beschermingsregimes aan wat die belangen zijn 
zoals volksgezondheid of openbare veiligheid; 

 Tenslotte mag de ingreep geen afbreuk doen aan de staat van instandhouding van de 
soort. 

 
Voor een aantal handelingen zijn bovendien vrijstellingen mogelijk, bijvoorbeeld in de vorm van 
een provinciale verordening of een gedragscode. De verbodsbepalingen mogen niet overtreden 
worden, tenzij men een ontheffing kan krijgen (het zogenoemde ‘nee, tenzij-principe’). Bij het 
besluit of een afwijking van het verbod kan worden toegestaan, wordt evenwel niet naar de 
gevolgen van deze afwijking voor het individuele dier of plant gekeken, maar naar de gevolgen 
voor de instandhouding van de betrokken soort. 
 
Of dier- en plantensoorten wettelijk beschermd zijn of niet, te allen tijde geldt de zorgplicht. De 
zorgplicht houdt in dat een ieder voldoende zorg in acht moet nemen voor de in het wild 
levende dieren en planten, alsmede voor hun directe leefomgeving. 
 
Onder de Wnb is niet altijd een ontheffing nodig bij handelingen met gevolgen voor 
beschermde plant- en diersoorten. In (veel) gevallen kan gebruik worden gemaakt van een 
vrijstelling (uitzondering op een wettelijk verbod). Een bekende en reeds in de praktijk 
toegepaste vorm van vrijstelling is die van de gedragscode. 
 
Stappenplan soortenbescherming 
 
Om te bepalen of voor de ruimtelijke ingreep een ontheffing benodigd is of dat gebruik 
gemaakt kan worden van een vrijstelling, kan een stappenplan worden doorlopen. Het schema 
van het stappenplan is hierna opgenomen en bestaat uit vier te doorlopen stappen; 
 
1. De bepalingen van de Wet natuurbescherming zijn alleen van toepassing als op of rondom 

de locatie waar de ruimtelijke ingreep plaats vindt beschermde planten en/of dieren 
voorkomen of als zich daar hun nesten, voortplantingsplaatsen of rustplaatsen bevinden. 
Middels een quickscan Natuurwetgeving wordt een eerste inventarisatie gemaakt op het 
eventueel voorkomen van beschermde soorten. Vanuit de quickscan kan het benodigd zijn 
om aanvullend onderzoek naar een specifieke soort(en) uit te voeren om vast te stellen of 
deze daadwerkelijk voor komen binnen het gebied. Bij het voorkomen van beschermde 
soorten kan een ontheffing benodigd zijn (stap 2); 
 



 
 

   

2. Bij het voorkomen van beschermde soorten binnen het plangebied dient getoetst te 
worden of de ruimtelijke ontwikkeling handelingen met zich meebrengt waar mee 
verbodsbepalingen worden overtreden. Verstoring van vogels is niet verboden indien de 
verstoring niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de 
desbetreffende vogelsoort (artikel 3.1 lid 4 en 5). Het verbod om dieren opzettelijk te 
doden of te vangen en het verbod om vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen 
opzettelijk te beschadigen of vernielen, is niet van toepassing op de bosmuis, huisspitsmuis 
of veldmuis, voor zover deze dieren zich in of op gebouwen of daarbij behorende erven of 
roerende zaken bevinden (artikel 3.10 lid 3). Soms zijn er maatregelen mogelijk waarmee 
voorkomen kan worden dat door het verrichten van een handeling de verbodsbepalingen 
worden overtreden. Indien er een verbodsbepaling wordt overtreden moet stap 3 worden 
doorlopen; 
 

3. Voor een aantal handelingen zijn in de wet uitzondering gemaakt. De wet biedt voor 
bepaalde handelingen voorzieningen (provinciale verordening en gedragscodes) waarmee 
vrijstellingen kunnen worden vastgesteld. Ook kan er sprake zijn van een vrijstelling als de 
handeling is opgenomen in een beheerplan voor een Natura 2000-gebied of programma in 
het kader van een programmatische aanpak. Provinciale staten kunnen vrijstelling verlenen 
van de verbodsbepalingen. In de verordening of regeling staat aangegeven voor welke 
verbodsbepalingen, voor welke handelingen en voor welke soorten de vrijstelling geldt. 
Voor regulier voorkomende werkzaamheden en ruimtelijke ontwikkeling kan een vrijstelling 
van de verbodsbepalingen mogelijk zijn als er gehandeld wordt conform een goedgekeurde 
gedragscode. Het kan gaan om handelingen in het kader van bestendig beheer of 
onderhoud, bestendig gebruik en ruimtelijke ontwikkeling of inrichting. Indien er geen 
vrijstelling op de ruimtelijke ingreep geldt, moet stap 4 worden doorlopen; 

 
4. Indien er geen maatregelen mogelijk zijn om het overtreden van de verbodsbepaling te 

voorkomen en geen vrijstelling geldt, is een ontheffing van de verbodsbepaling benodigd. 
Een ontheffing wordt aangevraagd door de initiatiefnemer, waarna een besluit over de 
aanvraag wordt genomen door het bevoegd gezag. Voor locatie gebonden ingrepen die 
onder de WABO vallen (zoals kappen, bouwen van een woning) kan bij de aanvraag voor 
een ontheffing worden aangehaakt bij de omgevingsvergunning. Voor initiatieven die niet 
vallen binnen de activiteiten van een omgevingsvergunning (zoals activiteiten uit de 
Waterwet, mijnbouw) geldt dat een aparte ontheffing soortenbescherming moet worden 
aangevraagd. Aanvragen moeten in ieder geval vergezeld gaan van een 
projectbeschrijving, een ecologische gebiedsinventarisatie en van een effectstudie, waarin 
de gevolgen van de handeling op de staat van instandhouding van de soorten beschreven 
zijn. Bij de beoordeling van de ontheffing dient na de volledigheidstoets de volgende 
vragen beantwoordt te zijn om een positief besluit te kunnen nemen: 
 Zijn er andere bevredigende oplossingen mogelijk? 
 Is er sprake van een wettelijk belang? 
 Kan de staat van instandhouding gegarandeerd worden? 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

   

Schema stappenplan soortenbescherming 
(bron: Ministerie van Economische Zaken, versie 1.3, decemember 2016) 
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GEGEVENS QUICKSCANHULP 



Bekende verspreiding van soorten ten opzichte van het plangebied – levering
uit de NDFF.

disclaimer De Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) is de meest omvangrijke
landelijke informatiebron van verspreidingsgegevens en bevat betrouwbare
waarnemingen van planten en dieren in een bepaald gebied. Het systeem is in
opbouw, nieuwe gegevens worden met regelmaat toegevoegd. Alle gegevens in de
NDFF zijn gevalideerd. Nader (veld-)onderzoek kan noodzakelijk zijn om
aanwezigheid van een soort te bevestigen of uit te sluiten.

Copyright vermelden bij verwijzen of citeren naar deze levering: '© NDFF - quickscanhulp.nl 05-04-2017 14:10:10'

Op de volgende pagina‘s vindt u de lijst met soorten en afstanden ten opzichte van het

plangebied dat deze soorten zijn waargenomen. Een toelichting op deze lijst is te vinden op: 

www.quickscanhulp.nl.

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de Helpdesk van Het

Natuurloket:

e-mail: serviceteamndff@natuurloket.nl

telefoon: 0800 2356333

© NDFF - quickscanhulp.nl 05-04-2017 14:10:10



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

Wilde ridderspoor Vaatplanten 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

kleine ijsvogelvlinder Insecten-Dagvlinders wnb-andere soorten 1 - 5 km

Hazelworm Reptielen wnb-andere soorten 1 - 5 km

Levendbarende hagedis Reptielen wnb-andere soorten 1 - 5 km

Bokkenorchis Vaatplanten wnb-andere soorten 1 - 5 km

Aardmuis Zoogdieren wnb-andere soorten 1 - 5 km

Bosmuis Zoogdieren wnb-andere soorten 1 - 5 km

Das Zoogdieren wnb-andere soorten 1 - 5 km

Dwergmuis Zoogdieren wnb-andere soorten 1 - 5 km

Dwergspitsmuis Zoogdieren wnb-andere soorten 1 - 5 km

Eekhoorn Zoogdieren wnb-andere soorten 1 - 5 km

Hermelijn Zoogdieren wnb-andere soorten 1 - 5 km
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Huisspitsmuis Zoogdieren wnb-andere soorten 1 - 5 km

Konijn Zoogdieren wnb-andere soorten 1 - 5 km

Veldmuis Zoogdieren wnb-andere soorten 1 - 5 km

Wezel Zoogdieren wnb-andere soorten 1 - 5 km

Rugstreeppad Amfibieën wnb-hrl 1 - 5 km

Drijvende waterweegbree Vaatplanten wnb-hrl 1 - 5 km

Bever Zoogdieren wnb-hrl 1 - 5 km

Gewone grootoorvleermuis Zoogdieren wnb-hrl 1 - 5 km

Roek Vogels wnb-vrl 1 - 5 km

Zwarte Wouw Vogels wnb-vrl 1 - 5 km

Vinpootsalamander Amfibieën wnb-andere soorten 5 - 10 km

Grote leeuwenklauw Vaatplanten wnb-andere soorten 5 - 10 km

Kleine wolfsmelk Vaatplanten wnb-andere soorten 5 - 10 km

Naakte lathyrus Vaatplanten wnb-andere soorten 5 - 10 km

Wolfskers Vaatplanten wnb-andere soorten 5 - 10 km

Boommarter Zoogdieren wnb-andere soorten 5 - 10 km

Gewone bosspitsmuis Zoogdieren wnb-andere soorten 5 - 10 km

Woelrat Zoogdieren wnb-andere soorten 5 - 10 km

Kamsalamander Amfibieën wnb-hrl 5 - 10 km

Poelkikker Amfibieën wnb-hrl 5 - 10 km

Gevlekte witsnuitlibel Insecten-Libellen wnb-hrl 5 - 10 km

Noordse woelmuis Zoogdieren wnb-hrl 5 - 10 km

Meerkikker Amfibieën wnb-andere soorten 10 - 25 km

grote vos Insecten-Dagvlinders wnb-andere soorten 10 - 25 km

Bosbeekjuffer Insecten-Libellen wnb-andere soorten 10 - 25 km

Ringslang Reptielen wnb-andere soorten 10 - 25 km

Akkerdoornzaad Vaatplanten wnb-andere soorten 10 - 25 km

Dennenorchis Vaatplanten wnb-andere soorten 10 - 25 km

Dreps Vaatplanten wnb-andere soorten 10 - 25 km

Glad biggenkruid Vaatplanten wnb-andere soorten 10 - 25 km

Groot spiegelklokje Vaatplanten wnb-andere soorten 10 - 25 km

Kluwenklokje Vaatplanten wnb-andere soorten 10 - 25 km

Knolspirea Vaatplanten wnb-andere soorten 10 - 25 km

Muurbloem Vaatplanten wnb-andere soorten 10 - 25 km

Naaldenkervel Vaatplanten wnb-andere soorten 10 - 25 km

Schubvaren Vaatplanten wnb-andere soorten 10 - 25 km

Damhert Zoogdieren wnb-andere soorten 10 - 25 km

Gewone zeehond Zoogdieren wnb-andere soorten 10 - 25 km

Grijze zeehond Zoogdieren wnb-andere soorten 10 - 25 km

Ondergrondse woelmuis Zoogdieren wnb-andere soorten 10 - 25 km

Rosse woelmuis Zoogdieren wnb-andere soorten 10 - 25 km

Steenmarter Zoogdieren wnb-andere soorten 10 - 25 km

Tweekleurige bosspitsmuis Zoogdieren wnb-andere soorten 10 - 25 km

Heikikker Amfibieën wnb-hrl 10 - 25 km
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Knoflookpad Amfibieën wnb-hrl 10 - 25 km

Rivierrombout Insecten-Libellen wnb-hrl 10 - 25 km

Gladde slang Reptielen wnb-hrl 10 - 25 km

Muurhagedis Reptielen wnb-hrl 10 - 25 km

Groenknolorchis Vaatplanten wnb-hrl 10 - 25 km

Houting Vissen wnb-hrl 10 - 25 km

Bruinvis Zoogdieren wnb-hrl 10 - 25 km

Bultrug Zoogdieren wnb-hrl 10 - 25 km

Franjestaart Zoogdieren wnb-hrl 10 - 25 km

Grijze grootoorvleermuis Zoogdieren wnb-hrl 10 - 25 km

Narwal Zoogdieren wnb-hrl 10 - 25 km

Tuimelaar Zoogdieren wnb-hrl 10 - 25 km

Oehoe Vogels wnb-vrl 10 - 25 km

Vuursalamander Amfibieën wnb-andere soorten 25 - 50 km

gentiaanblauwtje Insecten-Dagvlinders wnb-andere soorten 25 - 50 km

Beekrombout Insecten-Libellen wnb-andere soorten 25 - 50 km

Berggamander Vaatplanten wnb-andere soorten 25 - 50 km

Bergnachtorchis Vaatplanten wnb-andere soorten 25 - 50 km

Blaasvaren Vaatplanten wnb-andere soorten 25 - 50 km

Bruinrode wespenorchis Vaatplanten wnb-andere soorten 25 - 50 km

Kartuizer anjer Vaatplanten wnb-andere soorten 25 - 50 km

Karwijselie Vaatplanten wnb-andere soorten 25 - 50 km

Knollathyrus Vaatplanten wnb-andere soorten 25 - 50 km

Moerasgamander Vaatplanten wnb-andere soorten 25 - 50 km

Smalle raai Vaatplanten wnb-andere soorten 25 - 50 km

Stofzaad Vaatplanten wnb-andere soorten 25 - 50 km

Trosgamander Vaatplanten wnb-andere soorten 25 - 50 km

Wilde averuit Vaatplanten wnb-andere soorten 25 - 50 km

Veldspitsmuis Zoogdieren wnb-andere soorten 25 - 50 km

Boomkikker Amfibieën wnb-hrl 25 - 50 km

Vroedmeesterpad Amfibieën wnb-hrl 25 - 50 km

Tonghaarmuts Blad-enLevermossen wnb-hrl 25 - 50 km

Groene glazenmaker Insecten-Libellen wnb-hrl 25 - 50 km

teunisbloempijlstaart Insecten-Macronachtvlinders wnb-hrl 25 - 50 km

Zandhagedis Reptielen wnb-hrl 25 - 50 km

Kruipend moerasscherm Vaatplanten wnb-hrl 25 - 50 km

Atlantische steur Vissen wnb-hrl 25 - 50 km

Platte schijfhoren Weekdieren wnb-hrl 25 - 50 km

Baardvleermuis Zoogdieren wnb-hrl 25 - 50 km

Dwergvinvis Zoogdieren wnb-hrl 25 - 50 km

Gewone dolfijn Zoogdieren wnb-hrl 25 - 50 km

Gewone spitssnuitdolfijn Zoogdieren wnb-hrl 25 - 50 km

Gewone vinvis Zoogdieren wnb-hrl 25 - 50 km

Griend Zoogdieren wnb-hrl 25 - 50 km
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Kleine dwergvleermuis Zoogdieren wnb-hrl 25 - 50 km

Tweekleurige vleermuis Zoogdieren wnb-hrl 25 - 50 km

aardbeivlinder Insecten-Dagvlinders wnb-andere soorten 50 - 100 km

bruine eikenpage Insecten-Dagvlinders wnb-andere soorten 50 - 100 km

duinparelmoervlinder Insecten-Dagvlinders wnb-andere soorten 50 - 100 km

grote parelmoervlinder Insecten-Dagvlinders wnb-andere soorten 50 - 100 km

grote weerschijnvlinder Insecten-Dagvlinders wnb-andere soorten 50 - 100 km

iepenpage Insecten-Dagvlinders wnb-andere soorten 50 - 100 km

kommavlinder Insecten-Dagvlinders wnb-andere soorten 50 - 100 km

sleedoornpage Insecten-Dagvlinders wnb-andere soorten 50 - 100 km

spiegeldikkopje Insecten-Dagvlinders wnb-andere soorten 50 - 100 km

veldparelmoervlinder Insecten-Dagvlinders wnb-andere soorten 50 - 100 km

zilveren maan Insecten-Dagvlinders wnb-andere soorten 50 - 100 km

Vliegend hert Insecten-Kevers wnb-andere soorten 50 - 100 km

Gevlekte glanslibel Insecten-Libellen wnb-andere soorten 50 - 100 km

Gewone bronlibel Insecten-Libellen wnb-andere soorten 50 - 100 km

Hoogveenglanslibel Insecten-Libellen wnb-andere soorten 50 - 100 km

Kempense heidelibel Insecten-Libellen wnb-andere soorten 50 - 100 km

Speerwaterjuffer Insecten-Libellen wnb-andere soorten 50 - 100 km

Adder Reptielen wnb-andere soorten 50 - 100 km

Akkerboterbloem Vaatplanten wnb-andere soorten 50 - 100 km

Akkerogentroost Vaatplanten wnb-andere soorten 50 - 100 km

Brave hendrik Vaatplanten wnb-andere soorten 50 - 100 km

Brede wolfsmelk Vaatplanten wnb-andere soorten 50 - 100 km

Echte gamander Vaatplanten wnb-andere soorten 50 - 100 km

Groensteel Vaatplanten wnb-andere soorten 50 - 100 km

Grote bosaardbei Vaatplanten wnb-andere soorten 50 - 100 km

Honingorchis Vaatplanten wnb-andere soorten 50 - 100 km

Kleine ereprijs Vaatplanten wnb-andere soorten 50 - 100 km

Korensla Vaatplanten wnb-andere soorten 50 - 100 km

Kranskarwij Vaatplanten wnb-andere soorten 50 - 100 km

Roggelelie Vaatplanten wnb-andere soorten 50 - 100 km

Rood peperboompje Vaatplanten wnb-andere soorten 50 - 100 km

Rozenkransje Vaatplanten wnb-andere soorten 50 - 100 km

Ruw parelzaad Vaatplanten wnb-andere soorten 50 - 100 km

Schubzegge Vaatplanten wnb-andere soorten 50 - 100 km

Stijve wolfsmelk Vaatplanten wnb-andere soorten 50 - 100 km

Wilde weit Vaatplanten wnb-andere soorten 50 - 100 km

Zandwolfsmelk Vaatplanten wnb-andere soorten 50 - 100 km

Zinkviooltje Vaatplanten wnb-andere soorten 50 - 100 km

Beekprik Vissen wnb-andere soorten 50 - 100 km

Kwabaal Vissen wnb-andere soorten 50 - 100 km

Edelhert Zoogdieren wnb-andere soorten 50 - 100 km

Molmuis Zoogdieren wnb-andere soorten 50 - 100 km
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Wild zwijn Zoogdieren wnb-andere soorten 50 - 100 km

Geel schorpioenmos Blad-enLevermossen wnb-hrl 50 - 100 km

pimpernelblauwtje Insecten-Dagvlinders wnb-hrl 50 - 100 km

Gestreepte waterroofkever Insecten-Kevers wnb-hrl 50 - 100 km

Gaffellibel Insecten-Libellen wnb-hrl 50 - 100 km

Sierlijke witsnuitlibel Insecten-Libellen wnb-hrl 50 - 100 km

Dikkopschildpad Reptielen wnb-hrl 50 - 100 km

Bosvleermuis Zoogdieren wnb-hrl 50 - 100 km

Brandts vleermuis Zoogdieren wnb-hrl 50 - 100 km

Ingekorven vleermuis Zoogdieren wnb-hrl 50 - 100 km

Otter Zoogdieren wnb-hrl 50 - 100 km

Potvis Zoogdieren wnb-hrl 50 - 100 km

Vale vleermuis Zoogdieren wnb-hrl 50 - 100 km

Wilde kat Zoogdieren wnb-hrl 50 - 100 km

Witsnuitdolfijn Zoogdieren wnb-hrl 50 - 100 km

Europese rivierkreeft Geleedpotigen-Insecten wnb-andere soorten 100 - 250 km

bosparelmoervlinder Insecten-Dagvlinders wnb-andere soorten 100 - 250 km

bruin dikkopje Insecten-Dagvlinders wnb-andere soorten 100 - 250 km

kleine heivlinder Insecten-Dagvlinders wnb-andere soorten 100 - 250 km

veenbesblauwtje Insecten-Dagvlinders wnb-andere soorten 100 - 250 km

veenbesparelmoervlinder Insecten-Dagvlinders wnb-andere soorten 100 - 250 km

veenhooibeestje Insecten-Dagvlinders wnb-andere soorten 100 - 250 km

Donkere waterjuffer Insecten-Libellen wnb-andere soorten 100 - 250 km

Blauw guichelheil Vaatplanten wnb-andere soorten 100 - 250 km

Bosdravik Vaatplanten wnb-andere soorten 100 - 250 km

Breed wollegras Vaatplanten wnb-andere soorten 100 - 250 km

Franjegentiaan Vaatplanten wnb-andere soorten 100 - 250 km

Geelgroene wespenorchis Vaatplanten wnb-andere soorten 100 - 250 km

Geplooide vrouwenmantel Vaatplanten wnb-andere soorten 100 - 250 km

Getande veldsla Vaatplanten wnb-andere soorten 100 - 250 km

Gevlekt zonneroosje Vaatplanten wnb-andere soorten 100 - 250 km

Gladde zegge Vaatplanten wnb-andere soorten 100 - 250 km

Groene nachtorchis Vaatplanten wnb-andere soorten 100 - 250 km

Kalkboterbloem Vaatplanten wnb-andere soorten 100 - 250 km

Kalketrip Vaatplanten wnb-andere soorten 100 - 250 km

Kleine schorseneer Vaatplanten wnb-andere soorten 100 - 250 km

Lange zonnedauw Vaatplanten wnb-andere soorten 100 - 250 km

Liggende ereprijs Vaatplanten wnb-andere soorten 100 - 250 km

Pijlscheefkelk Vaatplanten wnb-andere soorten 100 - 250 km

Scherpkruid Vaatplanten wnb-andere soorten 100 - 250 km

Spits havikskruid Vaatplanten wnb-andere soorten 100 - 250 km

Steenbraam Vaatplanten wnb-andere soorten 100 - 250 km

Tengere distel Vaatplanten wnb-andere soorten 100 - 250 km

Tengere veldmuur Vaatplanten wnb-andere soorten 100 - 250 km
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Veenbloembies Vaatplanten wnb-andere soorten 100 - 250 km

Vliegenorchis Vaatplanten wnb-andere soorten 100 - 250 km

Vroege ereprijs Vaatplanten wnb-andere soorten 100 - 250 km

Zweedse kornoelje Vaatplanten wnb-andere soorten 100 - 250 km

Beekdonderpad Vissen wnb-andere soorten 100 - 250 km

Elrits Vissen wnb-andere soorten 100 - 250 km

Gestippelde alver Vissen wnb-andere soorten 100 - 250 km

Eikelmuis Zoogdieren wnb-andere soorten 100 - 250 km

Grote bosmuis Zoogdieren wnb-andere soorten 100 - 250 km

Geelbuikvuurpad Amfibieën wnb-hrl 100 - 250 km

donker pimpernelblauwtje Insecten-Dagvlinders wnb-hrl 100 - 250 km

grote vuurvlinder Insecten-Dagvlinders wnb-hrl 100 - 250 km

Noordse winterjuffer Insecten-Libellen wnb-hrl 100 - 250 km

Oostelijke witsnuitlibel Insecten-Libellen wnb-hrl 100 - 250 km

Kemps zeeschildpad Reptielen wnb-hrl 100 - 250 km

Bechsteins vleermuis Zoogdieren wnb-hrl 100 - 250 km

Gestreepte dolfijn Zoogdieren wnb-hrl 100 - 250 km

Hamster Zoogdieren wnb-hrl 100 - 250 km

Hazelmuis Zoogdieren wnb-hrl 100 - 250 km

Wolf Zoogdieren wnb-hrl 100 - 250 km
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1. Inleiding  
 

1.1  Algemeen  
Er zijn herontwikkelingsplannen voor het centrum van Welberg. Hiervoor zullen gebouwen 

en bomen moeten verdwijnen.  

 

Veel dieren en planten zijn middels de Wet natuurbescherming beschermd. Om inzichtelijk te 

krijgen of voor het uitvoeren van de werkzaamheden een ontheffing in het kader van de deze 

wet nodig is, is het noodzakelijk om te weten of er beschermde dieren en/of planten op het 

terrein voorkomen. Hiervoor is door Agel Adviseurs in 2017 een verkennend onderzoek 

uitgevoerd, waaruit bleek dat er mogelijk vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen in het 

plangebied voorkomen. Ook zijn er mogelijk jaarrond beschermde nesten van roofvogels, 

roeken of uilen in het gebied.  

 

Agel Adviseurs heeft Ekoza BV verzocht onderzoek uit te voeren naar de aanwezigheid van 

verblijfplaatsen van vleermuizen en jaarrond beschermde vogelnesten, van onder andere 

gierzwaluw en huismus. 
 

1.2  Vleermuizen  
Vleermuizen leven in een netwerk van verschillende verblijfplaatsen door het jaar heen. Zo 

hebben vleermuizen kraamverblijfplaatsen, paarverblijfplaatsen en winterverblijfplaatsen. 

De vrouwtjes wonen in de zomer in kraamverblijfplaatsen. Hier brengen ze hun jongen groot. 

Meestal leven ze hierbij in groepen (kolonies). Watervleermuizen, ruige dwergvleermuizen 

en rosse vleermuizen zijn voornamelijk boombewonende vleermuizen. De kolonies van deze 

soorten zijn vaak te vinden in boomholten.  Andere soorten vleermuizen staan bekend als 

gebouwbewoners. Deze kiezen als onderkomen vaak spouwmuren van woonhuizen of 

ruimten onder daken. Voorbeelden zijn gewone dwergvleermuis en laatvlieger. 

Zowel de mannetjes als de vrouwtjes vertrekken aan het einde van de zomer naar speciale 

paarkwartieren, waar ze slechts kort verblijven. Op deze plaatsen, die zowel in bomen als 

gebouwen te vinden zijn, roepen de mannetjes luid om vrouwtjes aan te trekken.  

Vleermuizen overwinteren in gebouwen, bunkers, ijskelders, groeven en boomholtes. 

In de winter moet de verblijfplaats koel en vorstvrij zijn. Watervleermuizen, meer-

vleermuizen, franjestaarten en baardvleermuizen gebruiken voor de winterslaap vooral 

mergelgroeven, forten, bunkers en ijskelders. Gewone dwergvleermuizen en laatvliegers zijn 

meestal te vinden in droge plekken in gebouwen. Rosse vleermuizen gebruiken holle bomen 

als winterslaapplaats. 

Uiteindelijk keren de vleermuizen ieder jaar terug naar hun vaste serie verblijfplaatsen, die 

dus vele tientallen jaren achter elkaar in gebruik kunnen zijn (Kapteyn, 1995). 
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1.3  Gierzwaluwen  
Gierzwaluwen zijn zomergasten; ze verblijven buiten de broedtijd in Afrikaanse landen. 

Ongeveer drie maanden per jaar zijn de gierzwaluwen in Nederland, om vervolgens te 

vertrekken naar hun wintergebieden in zuidelijk Afrika. Daar zwerven ze rond, maar kunnen 

ook in bepaalde regio’s maandenlang verblijven, waarbij gierzwaluwen uit midden-Europa 

(Verenigd Koninkrijk, België) zuidelijker lijken te overwinteren dan gierzwaluwen uit Noord-

Europa (Zweden). Wanneer de gierzwaluwen weer uit Afrika vertrekken, kunnen ze in 

betrekkelijk korte tijd in hun broedgebieden aankomen, waarbij treksnelheden tot 650 km 

per dag zijn berekend. Ook de Nederlandse gierzwaluwen laten dit patroon zien. Dit 

onderzoek bij de gierzwaluwen wordt vergemakkelijkt doordat de vogels zeer plaatstrouw 

zijn: jarenlang gebruiken ze hetzelfde nest (maximaal waargenomen is 13 jaar lang) 

(www.gierzwaluwbescherming.nl). Nesten bevinden zich vaak onder dakpannen maar ook in 

spouwmuren en andere gaten / holten van gebouwen. 

De plaatstrouwheid en de geringe flexibiliteit ten opzchte van het vinden van andere 

nestplaatsen maakt dat het belang van de verblijfplaats voor de gierzwaluw relatief groot is. 

Het is dan ook jaarrond beschermd. 

 

1.4  Huismussen  
Huismussen  zijn standvogels; ze verblijven het hele jaar rond dezelfde plek (erf) en maken 

daarbij gebruik van dezelfde verblijfplaatsen. De huismus is een sociale vogel die zelden 

alleen overnacht. Ook broeden gebeurt gewoonlijk in groepsverband. Nesten bevinden zich 

meestal onder dakpannen, maar ook in wintergroene hagen of in gaten in muren of in 

andere holten in gebouwen. Gezien de negatieve aantalsontwikkeling (meer dan een 

halvering van het aantal huismussen sinds 1960) en de plaatstrouwheid van de huismus, 

genieten de vaste rust- en verblijfplaatsen van de huismus jaarrond bescherming. 
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2. Wettelijk kader 
 
Sinds 1 januari 2017 is de nieuwe Wet natuurbescherming van kracht. Deze wet vervangt 3 
wetten: de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en faunawet. Het bevoegd 
gezag komt bij de provincies te liggen. De Rijksoverheid blijft verantwoordelijk voor 
handelingen en projecten in gebruik, beheer of aanleg door het rijk, zoals hoofdwegen, 
spoorwegen, hoofdvaarwegen, waterkeringen, militaire terreinen, gastransportnet, 
hoogspanningsleidingen, delfstoffen, kustlijn, bepaalde visserij etc.  
 
De Wet natuurbescherming is gericht op de bescherming van: 

 Natura 2000-gebieden 

 Soorten 

 Houtopstanden 
 
In dit kader is voornamelijk het hoofdstuk soorten van belang. Andere hoofdstukken worden 
behandeld in de quickscan. 
 

2.1 Soorten  
Onder de Wet natuurbescherming geldt, net als onder de Flora- en faunawet, een zorgplicht 

voor alle in het wild levende dieren. 

De Wet natuurbescherming kent drie beschermingsregimes 

 soorten van de Vogelrichtlijn 

 soorten van de Habitatrichtlijn 

 overige soorten  
 

Vogelrichtlijnsoorten 

Onder de soorten van de Vogelrichtlijn vallen alle van nature in Nederland in het wild 

levende vogels. Ingevolge artikel 3.1 is het verboden om: 

1. Opzettelijk vogels te doden of te vangen; 
2. Opzettelijk vogelnesten, -rustplaatsen en  -eieren te vernielen of te beschadigen of 

vogelnesten weg te nemen; 
3. Eieren van vogels te rapen en deze onder zich te hebben; 
4. Opzettelijk vogels te storen, tenzij de storing niet van wezenlijke invloed is op de 

staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort. 
 

Habitatrichtlijnsoorten 

Onder de soorten van de Habitatrichtlijn vallen soorten die genoemd zijn in Bijlage IV van de 

Habitatrichtlijn, Bijlage I en II van het Verdrag van Bern en Bijlage I van het Verdrag van Bonn. 

In de Bijlagen van de Verdragen van Bern en Bonn worden ook vogels genoemd. 

Wat betreft deze soorten is het ingevolge artikel 3.5 (Bern bijl. II, Bonn bijl. I) verboden om: 

1. Opzettelijk dieren te doden of te vangen; 
2. Opzettelijk dieren te verstoren; 
3. Opzettelijk eieren van dieren te vernielen of te rapen; 
4. Voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren te beschadigen of te vernielen; 
5. Opzettelijk planten in hun natuurlijke verspreidingsgebied te plukken, te verzamelen, 

af te snijden, te ontwortelen of te vernielen. 



P a g i n a  | 7 
 

 

Nader onderzoek vleermuizen 
Welberg, centrum 

Wat betreft deze soorten is het ingevolge artikel 3.6 (Bern bijl. I en II, Bonn bijl. I) verboden 
om dieren of planten te verkopen, te vervoeren voor verkoop, te verhandelen, te ruilen of te 
koop of te ruil aan te bieden, tenzij het gaat om gefokte of gekweekte dieren of planten.  
 
Andere soorten 

Onder het beschermingsregime andere soorten vallen soorten waarvan er geen Europese 

verplichting tot bescherming is. Dit zijn soorten die vanuit nationaal belang extra 

bescherming behoeven. 

De beschermde status van soorten kan per provincie verschillen. Provincies hebben de 

bevoegdheid om bij provinciale verordening vrijstelling te verlenen voor nationaal 

beschermde soorten. In dit geval gaat het om de provincie Noord-Brabant. Ingevolge artikel 

3.10 is het verboden om:  

1. Opzettelijk dieren te doden of te vangen; 
2. Voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren te beschadigen of te vernielen; 
3. Opzettelijk planten in hun natuurlijke verspreidingsgebied te plukken te verzamelen, 

af te snijden, te ontwortelen of te vernielen. 
 

Zorgplicht 

Artikel 1.11 Wnb voorziet in een algemene verplichting voor een ieder om voldoende zorg te 

dragen voor Natura 2000-gebieden, bijzondere nationale natuurgebieden en voor in het wild 

levende dieren en planten en hun directe leefomgeving. Het betreft bovendien niet alleen 

dieren en planten van soorten waarvoor de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn specifieke 

beschermingsmaatregelen eisen, maar alle in het wild levende dieren en planten.  

 

De zorgplicht is als een open norm geformuleerd in het eerste lid van artikel 1.11. In het 

tweede lid wordt de zorgplicht iets geconcretiseerd door te bepalen dat de zorgplicht in elk 

geval inhoudt 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:  

 dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel,  

 indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de noodzakelijke 

maatregelen treft om die gevolgen te voorkomen, of  

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

beperkt of ongedaan maakt.  

Voor de bescherming van dieren en planten van soorten waarvoor geen specifiek 

beschermingsregime geldt op grond van hoofdstuk 3, heeft de zorgplicht zelfstandig 

betekenis. Op grond van de zorgplichtbepaling moeten schadelijke handelingen in beginsel 

achterwege worden gelaten dan wel moeten maatregelen worden genomen om schadelijke 

gevolgen (zoveel mogelijk) te voorkomen. 

 

Jaarrond beschermde nesten 

Nesten van vogelsoorten van categorie 1 t/m 4 zijn jaarrond beschermd, de nesten van 

soorten in categorie 5 zijn beschermd als er onvoldoende alternatieven zijn. 

Categorieën: 

1. Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het broedseizoen in 
gebruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats. 
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2. Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die 
daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop. De (fysieke) 
voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar. 

3. Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde 
plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing. De 
(fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief 
beschikbaar. 

4. Vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of 
nauwelijks in staat zijn een nest te bouwen. 

5. Nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar 
daarvoor hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar die wel over 
voldoende flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan, zich 
elders te vestigen 
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3.  Gebiedsbeschrijving en ingreep 
Welberg is een dorp gelegen tegen de zuidoostkant van Steenbergen in Noord-Brabant (fig. 

1). Het plangebied bestaat uit een dorpshuis, een schoolgebouw, een rouwcentrum, een 

kerk, een pastorie, een villa en een jeugdhonk. Verder een sportveld wat buiten gebruik is, 

omrind door loofbomen. Een indruk aan de hand van (lucht)foto's is weergegeven in figuren 

2 en 3. Meer informatie is terug te vinden in de quickscan rapportage van Agel Adviseurs, 

2017. 
 
 

 
Figuur 1. Globale ligging van Welberg ten opzichte van omgeving (bron: www.googlemaps.com). 
 

 

 

Figuur 2. De ligging van het onderzoeksgebied in meer detail (rood) (bron: www.googlemaps.com). 
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Figuur 3. Impressie van het onderzochte gebied. 
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3.1 Voorgenomen ingreep 
De gemeente wil graag nu het sportveld niet meer in gebruik is, het gebied herontwikkelen 

waarbij er woningen zullen gebouwd worden en er ruimte gemaakt zal worden voor een 

plein. Een tweetal voorstellen in ontwerp zijn weergegeven in de tekeningen van figuur 4, 

waarbij het verschil vooral zit in de manier van inrichten van het huidige sportveld. De linkse 

inrichting heeft inmiddels de voorkeur. 
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De rij met negen eiken aan de noordkant van het sportveld zal worden gekapt (oktober 2019) 

maar het oorspronkelijke plan om de bomenrij en het groen aan de oostkant en zuidkant ook 

te verwijderen is inmiddels veranderd in een groener plan met een tiental extra (hoge) 

bomen en meer groen tussen die bomen (oktober 2018). Openbare verlichting in de wijk zal 

naar beneden zijn gericht. 

 

 
Figuur 5. Bomenplan, 2018. Doorgestreepte bomen zullen op termijn worden gekapt en gele bomen 

zullen ruim daarvoor worden aangeplant. 
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4.  Onderzoeksmethode 

4.1 Vleermuizen 

De gehanteerde methode bestond uit onderzoek met een batdetector zowel in de avond- als 

in de ochtenduren. Het onderzoek is uitgevoerd volgens het vigerend protocol Vleermuizen 

2017. De brancheorganisatie Netwerk Groene Bureaus (NGB) en de Zoogdiervereniging 

ontwikkelden in 2009 in overleg met de Dienst Landelijk Gebied (DLG) en de 

Gegevensautoriteit Natuur (GaN) het eerste protocol. Sindsdien wordt het protocol jaarlijks 

geactualiseerd. De organisaties werken hiervoor samen in het Vleermuisvakberaad. De 

Gegevensautoriteit Natuur stelt het protocol formeel vast, het bevoegd gezag toetst eraan. 

Met de batdetector werd in de kraamtijd gedurende diverse avonden en een ochtend 

geluisterd en gezocht naar mogelijk uit-, in- of overvliegende vleermuizen. Omdat 

vleermuizen bij het uitvliegen meestal snel en rechtlijnig van de locatie vertrekken was de 

kans op missen aanwezig. Daarom is ook in de ochtenduren een inspectie uitgevoerd om 

terugkerende dieren op te kunnen sporen. In de ochtenduren hebben vleermuizen namelijk 

de neiging om gedurende een half uur te gaan zwermen rondom de invliegopening. Hierdoor 

zijn kolonieplaatsen tijdens de vroege ochtend beter te vinden. Tegelijkertijd werd in de 

kraamtijd gelet op vliegroutes. Tijdens de avondbezoeken voor gierzwaluwen is uiteraard ook 

een oog open gehouden voor vleermuizen en is op 28 juni een extra ronde voor laatvliegers 

gedaan. 

In de paartijd werd het gebied wederom twee maal bezocht. Nu rond middernacht om zo 

eventueel zwermgedrag te kunnen waarnemen. Dit duidt bij soorten die geen baltsroepen 

produceren op de aanwezigheid van een paarverblijf. Op 11 oktober 2017 is de kerkzolder en 

-toren overdag onderzocht op vleermuizen / vleermuissporen. 

 

Voor de inventarisaties is gebruik gemaakt van een batdetector met time-expansion 

(Petterson D240x). Hiermee kunnen vertraagde opnames worden gemaakt zodat deze 

geanalyseerd kunnen worden in het programma Batsound. Met name voor de soorten van 

het geslacht Myotis is dit noodzakelijk om tot een zekere determinatie te komen.  

De omstandigheden tijdens de bezoeken staan hieronder vermeld.  

 

Tabel 1. De omstandigheden tijdens de veldbezoeken voor vleermuizen en gierzwaluwen (*)  

Datum Tijd Weer Wind 

18 mei 2017 21.10u-23.35u Licht bewolkt, 15 C N 2 

30 mei 2017 03.15u-05.45u Bewolkt maar droog, 15 C  ZW 2-3 

14 juni 2017* 21.05u- 22.35u Helder, 22 C ZO 2 

28 juni 2017* 21.10u-00.10u Bewolkt maar droog, 19 C Z 2 

12 juli 2017* 21.20u-22.30u Bewolkt maar droog, 15 C N 3 

23 aug 2017 22.10u-00.15u Helder, 19 C ZO 2 

13 sep 2017 22.25u-00.35u Bewolkt, 14 C ZW 3 

11 oktober 2017 9.55u-12.15u Licht bewolkt, 14 C ZW 3 

 

Mgr Smetsstraat 30 
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4.2 Gierzwaluwen 
De gebruikte methode is overeenkomend de richtlijnen uit het Kennisdocument van BIJ 12, 

2017. De omstandigheden per bezoek zijn in tabel 2 terug te vinden (juni/juli). Er zaten 

minstens 10 dagen tussen de bezoeken, welke zijn gebracht onder de juiste condities. 

Volgende tekst is afkomstig uit dit Kennisdocument: 

 

"Nestentelling levert de beste resultaten op maar kost veel tijd (15-30 minuten posten per 

strategisch gekozen plek, van waaruit verschillende potentiële nestlocaties overzien kunnen 

worden). Als dit onmogelijk is kunnen alle laagvliegende vogels worden genoteerd, met 

onderscheid tussen luidruchtige vluchten op dakgoot-, nok- en huishoogte en bezoek 

van (waarschijnlijke) nestplaats door invliegende exemplaren: 

 vluchten op dakgoot-, nok- en huishoogte. Groepje vliegt gierend door de straten ter 

hoogte van de daken; houd in de gaten over welke afstand ze zich verplaatsen. 

Hoogste aantal per deelgebied aanhouden en delen door 1,5. 

 bezoek waarschijnlijke nestplaats. Vogel duikt in razende vaart onder dakgoot, achter 

regenpijp, dakkapel, dakpan, gat in de muur enz., of verschijnt plotseling uit zo'n plek. 

Niet te verwarren met bouncen. 

 hoogvliegende vogels negeren, dit in tegenstelling tot aanwijzingen bij Meetnet 

Urbane Soorten - MUS.  

 

De afwezigheid van broedende gierzwaluwen is voldoende aannemelijk gemaakt als er geen 

waarnemingen zijn verricht die duiden op de aanwezigheid van een nest na: 

 minimaal 3 inventarisatiemomenten met een tussenliggende periode van minimaal 

10 dagen; 

 waarvan minimaal 1 inventarisatie tussen 20 juni en 7 juli (jongen aanwezig); 

 tussen 2 uur voor zonsondergang tot zonsondergang; 

 tijdens goede (droge) weersomstandigheden." 

 

Tabel 2. De omstandigheden tijdens de veldbezoeken voor gierzwaluwen. 

Datum Tijd Weer Wind 

14 juni 2017 21.05u- 22.35u Helder, 22 C ZO 2 

28 juni 2017 21.10u-00.10u Bewolkt maar droog, 19 C Z 2 

12 juli 2017 21.20u-22.30u Bewolkt maar droog, 15 C N 3 

 

4.3 Huismussen 
De gehanteerde methode is overeenkomend de richtlijnen uit het Kennisdocument BIJ12, 

2017. Bezoeken specifiek voor huismussen vonden plaats in april 2017 (zie tabel 3), onder de 

juiste omstandigheden. Gelet is daarbij op de volgende waarnemingen: 

" 

• een nestindicatieve waarneming: 

 een nest of nestbouw of 

 bezoek van een huismus aan een waarschijnlijke nestplaats. Het nest zelf is vaak niet 

zichtbaar, maar grassprieten of veertjes steken uit, of 
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 transport van voedsel of ontlastingpakketjes of 

 bedelende jongen in een nest. Vlak voor het uitvliegen zijn de jongen goed te horen en 

steken hun kopjes uit de nestopening. 

 

• een waarneming in potentieel broedbiotoop: 

Minimaal één waarneming in potentieel broedbiotoop in de periode 1 april tot en met 20 juni 

van: 

 een zingend mannetje (veelal vanaf een hoge plaats zoals een dakgoot) of 

 een paartje bij een potentiële nestplaats of 

 balts, paring of ander gedrag waar uit geconcludeerd kan worden dat er nesten 

aanwezig moeten zijn. 

 

• waarneming van nesten door dakpannen te lichten: 

 conform Natuurkalender vogels; ministerie LNV. 

 Toepasbaar buiten de broedperiode, dat wil zeggen van 15 september tot 1 maa of 

 Let op, oude nesten worden gemakkelijk verward met recente nesten. 

 

Hiermee kan worden aangetoond dat er een nest aanwezig is, maar vaak zal de exacte nest-

locatie niet bekend zijn. Aangenomen kan worden dat er geen broedende huismussen 

aanwezig zijn als er tijdens twee gerichte veldbezoeken in de periode 1 april tot en met 15 mei 

of tijdens vier gerichte veldbezoeken in de periode 10 maart tot en met 20 juni geen 

aanwezigheid kan worden aangetoond. De inventarisatie moet tijdens goede omstandig-

heden: weersomstandigheden, op geluidsluwe momenten (bijvoorbeeld de zondagmorgen in 

stedelijk gebied), moment op de dag (tussen1- 2 uur na zonsopkomst en 1-2 uur voor 

zonsondergang is de meeste activiteit waar te nemen, met een piek in de ochtend) en met 

een tussenperiode van minimaal 10 dagen.  

Overigens kan het daadwerkelijke broeden van de huismus ook al in de eerste helft van maart 

of nog tot en met augustus plaatsvinden, maar het exacte moment is afhankelijk van onder 

andere de weersomstandigheden. " 
 

Tabel 3. De omstandigheden tijdens de veldbezoeken voor huismussen. 

Datum Tijd Weer Wind 

2 mei 2017 07.00u-08.40u Zon, 11C NO 3 

15 mei 2017 07.05u-08.55u Zon, 13 C ZW 2 
 

 

4.4 Jaarrond beschermde nesten 
De kerk zou de verblijfplaats van uilen kunnen zijn en in de bomen langs het sportveld 
zouden jaarrond beschermde nesten van bijvoorbeeld roofvogels kunnen zitten. Tijdens elk 
bezoek is gelet op grote nesten in bomen en roofvogels en uilen. Op 11 oktober is er tijdens 
het vleermuisbezoek in de kerk gezocht naar sporen van uilen. 
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5.  Resultaten 
 

De werkzaamheden die uitgevoerd zullen worden kunnen effect hebben op (verblijfplaatsen 

van) beschermde soorten. Dit onderzoek is gericht op het voorkomen van vleermuizen, 

gierzwaluwen en huismussen en in het bijzonder naar verblijfplaatsen en de mogelijke 

invloed van de werkzaamheden op deze soorten en hun functionele leefomgeving. Ook is er 

gelet op overige jaarrond beschermde verblijfplaatsen (vogels, zoogdieren). 

5.1 Vleermuizen 

5.1.1  Kraamseizoen 
Veldonderzoek 

Tijdens de eerste vier avondbezoeken werden de elke avond foeragerende gewone 

dwergvleermuizen gehoord en gezien rond de bomen rondom het sportveld. Tijdens de 

tweede en derde avond was er sprake van een tiental laatvliegers welke iets na 

zonsondergang vlogen vanaf de noordpunt van het sportveld, langs de noordelijke en 

zuidwestelijk bomenrijen en verdwenen achter de kerk langs richting het zuidoosten. 

Mogelijk richting het gebied rond de Wouwse beek. Op de derde avond is daarom een poging 

gedaan de verblijfplaats te vinden. Deze ligt waarschijnlijk iets te noorden van het sportveld 

in een van de woningen aldaar. Helaas kon de locatie die avond niet worden gevonden. Op 

de vierde avond was er geen sprake van laatvliegers langs de bekende route. Mogelijk was de 

groep toen verhuist of werd een andere vliegroute genomen. De verblijfplaats ligt buiten het 

plangebied. 

Tijdens het ochtendbezoek werden zwermende en invliegende gewone dwergvleermuizen 

waargenomen rond de dakgoot van Corneliusstraat 4, net buiten het plangebied. Het ging 

om maximaal vijf gewone dwergvleermuizen die wegkropen achter de houten dakgoot (fig. 

5). Boven het sportveld foerageerde een rosse vleermuis van 4.20u tot bijna 5.00u. 
 

 
Figuur 5. Locatie zomerverblijfplaats gewone dwergvleermuis aan de Corneliusstraat 4. 

 

Er waren verder geen aanwijzingen van verblijfplaatsen rond of in het plangebied in de 

kraamtijd.  
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5.1.2  Paarseizoen 
Veldonderzoek 

Op beide avonden in de paartijd werden diverse foeragerende maar ook twee baltsroepende 

gewone dwergvleermuizen gedurende de hele duur van het bezoek in en in de nabijheid van 

het plangebied waargenomen. Een ervan riep voortdurend rond de voorzijde van de kerk en 

de ander rond de kruising van Corneliustraat en Ambrosiusstraat. Op 23 augustus werd om 

23.35u en 00.005u een overvliegende rosse vleermuis kort gehoord, ver weg. Op 13 

september  werd deze soort zelfs vier maal gehoord tussen 23.00u en 0.00u. Hoog 

overvliegend. Op deze avond werd ook twee maal een laatvlieger gehoord waarvan de ene 

om 23.10u boven Kapelaan Kockstraat, richting noord. De ander om  00.05u rond de 

noordelijke bomenrij van het sportveld richting oost. 

Er was samengevat binnen de grenzen van het plangebied sprake van een paarverblijfplaats 

van de gewone dwergvleermuis in de kerk . 

 

 
Figuur 6. Waarnemingen van vleermuizen. Niet relevante hoogovervliegende vleermuizen zijn niet 

opgenomen. 

5.1.2  Kerkzolderbezoek 
Veldonderzoek 

Op 11 oktober 2017 is er een bezoek gebracht aan de kerkzolder. Er is onderzoek gedaan 

naar mogelijke verblijfplaatsen van vleermuizen op de kerkzolder en in de toren van de H. 

Corneliuskerk. Daarbij is ook gelet op sporen van vleermuizen.  

         Foeragarende gewone dwergvleermuis 

         Zomerverblijfplaats gew. dwergvl. 

         Vliegroute laatvlieger 

         Foeragerende rosse vleermuis 30-5-17 

         Baltsroepende gew. dwergvleermuis 

         Kraamverblijf gew. grootoorvleermuis 
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Van zowel gewone grootoorvleermuis als gewone dwergvleermuis waren er keutels te 

vinden op de zolder (fig. 6). Van de gewone dwergvleermuis lagen er ook een paar keutels in 

de spits.  Keutels van de gewone grootoorvleermuis betroffen voornamelijk oude keutels 

maar ook enkele verse. Gezien de hoeveelheid keutels zal het afgelopen seizoen zijn gegaan 

om een klein aantal gewone dwergvleermuizen en ook een klein aantal gewone 

grootorvleermuizen (max. 5). In het verleden hebben hier grotere aantallen gewone 

grootoorvleermuizen hun verblijfplaats gehad. 

 

  
Figuur 7. Waarnemingen van vleermiuskeutels.Links gewone dwergvleermuis, rechts gewone 

grootoorvleemuis. 

 

Effectenbeoordeling 

In het plangebied zijn er buiten de kerk geen verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig. Een 

paarverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis ligt wel net buiten het plangebied. De 

kerkzolder is een verblijfplaats van de gewone grootoorvleermuis en de gewone 

dwergvleermuis. De torenspits is een verblijfplaats van de gewone dwergvleermuis. De 

kerkzolder wordt in de zomer en/of herfst gebruikt door een klein aantal van elke soort. Het 

is daarmee aan te wijzen als paar- en zomerverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis. 

Voor de gewone grootoorvleermuis is de kerk gebruikt als zomerverblijfplaats van hooguit 

enkele dieren maar in eerder jaren gelet op de vele keutels mogelijk ook als 

kraamverblijfplaats. In de toekomst kan de verblijfplaats weer als kraamverblijf worden 

gebruikt en dient deze beschouwd te worden aangeduid als kraamverblijf en 

zomerverblijfplaats van de gewone grootoorvleermuis, ook al is de zolder dan een of twee 

seizoenen niet als zodanig gebruikt. 

Omdat niet duidelijk is op dit moment wat de exacte ingreep aan de zolder zal zijn, is ook nog 

niet duidelijk wat de effecten ervan op vleermuizen zijn. Verblijfplaatsen van vleermuizen zijn 

beschermd en bij aantasting daarvan dient een ontheffing Wet natuurbescherming te 

worden aangevraagd bij de Provincie Noord-Brabant.  

Een vliegroute van een kolonie laatvliegers is gelegen langs de bomenrijen ten noorden en 

zuidoosten van het sportveld (blauw, fig. 8). Gezien het aantal overvliegende laatvliegers gaat 

het hier om hoogstwaarschijnlijk een kraamkolonie net ten noorden van het sportveld (fig. 

8). De bomen langs et sportveld zijn van groot belang voor laatvliegers om hun route te 

vinden naar foerageergebieden ten zuiden van Welberg (Wouwse Beek). Bij aantasting van 

deze bomenrijen moet er vanuit gegaan worden dat de laatvliegers niet meer deze 

voeselplek kunnen vinden. Dit betekent aantasting van de functionele omgeving van 
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vleermuizen. De bomenrij (negen eiken) aan de noordkant zullen verdwijnen maar de 

bomenrijen aan de oost en zuidkant zullen behouden blijven en versterkt worden met extra 

bomen en groen. De kap van de negen eiken zal in najaar 2019 plaatsvinden, waarbij de 

laatvliegers het actieve seizoen van 2019 hebben om te wennen aan de versterkte 

groenstrook aan oost- en zuidkant. Ook dient de (insectenrijke) groenstrook als 

foerageergebied voor gewone dwergvleermuizen. 

 

 
Figuur 8. Bestaande (blauw) en alternatieve vliegroute (geel) laatvliegers. In rood vermoedelijke 

locatie kraamkolonie. 

  

5.2 Huismussen 
Veldonderzoek 

In het vroege voorjaar zijn tijdens het onderzoek naar huismussen binnen het plangebied 

geen broedverdachte mussen aangetroffen. Wel waren er territoriale huismussen aanwezig 

onder de dakpannen van de hoekwoning op Corneliustraat 1A. Het gaat dan om twee 

paartjes. In de dakgoten aan beide kanten van het huis werd een roepend mannetje gezien 

en onder de dakpannen vloog regelmatig een vrouwtje. 

 

5.3 Gierzwaluwen 
Veldonderzoek 

In het plangebied zijn op diverse avonden geen verdachte gierzwaluwen waargenomen. De 

gierzwaluwen die gezien werden vlogen boven de woningen ten oosten van het plangebied 

(omgeving Kartuizerstraat). Ronde de torenspits waren op de eerste avond boerenzwaluwen 

aan het cirkelen (foerageren). Boerenzwaluwen broeden niet in kerken. 

 

5.4 Jaarrond beschermde vogelnesten 
Veldonderzoek 

In het plangebied zijn op diverse avonden, een ochtend en tijdens het kerkbezoek geen 

vogels met een jaarrond beschermd nest waargenomen. Op het platte deel van het kerkdak 
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lagen resten van een kauwennest. Deze soort is alleen in het broedseizoen beschermd. In de 

kerk waren geen sporen van uilen. In de bomen waren geen mogelijke roofvogel-, marter- of 

eekhoornnesten aanwezig. 
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6. Conclusies en aanbevelingen 
 

Aan de hand van het voorgaande kan een aantal conclusies worden getrokken en worden 

aanbevelingen gegeven voor de te nemen vervolgstappen. 
 

6.1 Vleermuizen 
Op de kerkzolder en in de toren zijn keutels aangetroffen van de gewone grootoorvleermuis 

en van de gewone dwergvleermuis. Ook is er voor de kerk in de paartijd telkens een 

baltsroepend mannetje waargenomen. Er zijn geen vleermuizen in de kerk waargenomen en 

ook tijdens het batdetector onderzoek zijn er geen in- of uitvliegende vleermuizen 

waargenomen. Aantallen waren afgelopen seizoen laag maar kunnen in het recente verleden 

groter zijn geweest, gelet op het aantal keutels. De kerkzolder en toren moeten worden 

aangeduid als kraam- en zomerverblijfplaats van de gewone grootoorvleermuis en als paar- 

en zomerverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis. Op Cornelusstraat 4 is een 

zomerverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis. Dit ligt net buiten de grenzen van het 

plangebied. Effecten van de ingreep kunnen pas definitief bepaald worden als de aard ervan 

bekend is. Op het moment is men nog in beraad over een nieuwe invulling van de 

kerkfunctie. 

De noordwestelijke en zuidwestelijke bomenrij langs het sportveld is van belang voor de 

laatvlieger als vliegroute. De zuidwestelijke rij blijft behouden en de zuidoostelijke en 

noordoostelijke bomengroepen / groenzone worden in 2018 versterkt met extra grote 

bomen en groen zodat er ruim voor de kap van de negen eiken eind 2019 een volwaardige 

alternatieve route is om van de verblijfplaats naar de foerageergebieden ten zuiden van 

Welberg te komen. Openbare verlichting wordt naar beneden gericht. Het functionele 

leefgebied van de laatvlieger blijft dus intact. Het groen rond het sportveld dat behouden 

blijft zal ook als foerageergebied dienen voor de gewone dwergvleermuis.  

 

6.2 Gierzwaluwen 
Er bevinden zich geen gierzwaluwnesten in het onderzochte gebied. 

 

6.3 Huismus 
Er bevinden zich geen huismusnesten in het onderzochte gebied. Huismusnesten komen wel 

voor onder de dakpannen van de hoekwoning op Corneliusstraat 1A. Dit is net buiten het 

plangebied. 

 

6.4 Aanbevelingen 
De plannen betreffen mogelijk ook werkzaamheden aan de zolder van de kerk. Wanneer 

deze werkzaamheden bekend zijn, dient het effect ervan op (verblijfplaatsen van) 

vleermuizen nader bepaald te worden. Bij verstoring of aantasting van de verblijfplaats dient 

een ontheffing te worden aangevraagd.  
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Omdat verwijdering van bomen en struiken tussen half maart en half juli kunnen leiden tot 

vernietiging van vogelnesten, wordt geadviseerd dit buiten het broedseizoen te doen. In de 

kerk kunnen kauwtjes broeden. Ook hier wordt geadviseerd werkzaamheden buiten de 

periode half maart tot haf juli uit te voeren en indien in augustus eerst even te checken op 

eventuele late nesten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P a g i n a  | 23 
 

 

Nader onderzoek vleermuizen 
Welberg, centrum 

Bronnen 
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MEMO 

 

 

Van : Walter Swolfs en Jeroen van Broekhoven 

Project : Ontwerpvarianten centrum Welberg 

Opdrachtgever : Gemeente Steenbergen 

   

Datum : 10 maart 2017 

Aan : Martin Meulblok 

   

Betreft : Berekening theoretische parkeerbehoefte centrum Welberg 

 

Aanleiding 

De gemeente Steenbergen is voornemens het centrum van Welberg op te waarderen. Daarbij zal het gebied 

heringericht worden, zonder dat daarbij bestaande functies komen te vervallen. Dat betekent dat in principe in 

de toekomstige situatie geen parkeercapaciteit verloren mag gaan. De parkeerbehoefte van de aanwezige 

functies blijft immers gelijk. Om te bepalen hoe groot deze behoefte is, is een telling uitgevoerd (parkeerdruk in 

de praktijk) en is een theoretische behoefteberekening opgesteld op basis van de kencijfers van het CROW. In 

deze memo wordt de theoretische berekening kort toegelicht. 

 

Aanwezige functies en bestaande capaciteit 

Binnen het gebied zijn in de huidige situatie aanwezig: 

 Basisschool Pius X, bestaande uit in totaal 4 groepen (2 onderbouw en 2 bovenbouw); 

 Buurthuis JFK met een bruto vloeroppervlak van 573 m2; 

 Activiteiten centrum voor kinderen/jongeren De Klup met een bruto vloeroppervlak van 282 m2; 

 Een uitvaartcentrum. 

 

Aan de noordzijde van de locatie is een sportveld aanwezig. Dit is in de huidige situatie niet meer als zodanig in 

gebruik. Van een parkeerbehoefte (circa 20 parkeerplaatsen) als gevolg van het sportveld is zodoende in de 

huidige situatie geen sprake. In de toekomstige situatie is op de locatie van het sportveld woningbouw beoogd. 

De parkeerbehoefte van de woningen zal opgevangen worden binnen het voor woningbouw bestemde gebied. 

In de parkeerbehoefteberekening ten aanzien van de capaciteit in het centrum voor de aanwezige functies 

kunnen het sportveld ofwel de woningbouw zodoende achterwege gelaten worden. 

 

De dorpsraad heeft aangegeven dat binnen het gebied wel rekening gehouden moet worden met een 

parkeerbehoefte van het aan de Kapelaan Kockstraat gevestigde café/cafetaria Koch. Deze heeft een bruto 

vloeroppervlak van 126 m2. 

 

In de bestaande situatie zijn bij de Vaart (centrumgebied Welberg) aan de voor- en achterzijde 53 

parkeerplaatsen aanwezig. 

 

Berekening parkeerbehoefte 

Uitgangspunten bij de berekening van de theoretische parkeerbehoefte van de bestaande functies zijn: 

 een ligging in weinig stedelijk gebied (op basis van cijfers CBS); 

 ligging in het restgebied van de bebouwde kom (binnen Welberg is geen sprake van een echt 

centrumgebied met centrumvoorzieningen); 

 een gemiddeld autobezit ten opzichte van gemeenten met eenzelfde stedelijkheidsgraad (bron: CBS) 

waardoor uitgegaan kan worden van de gemiddelde kencijfers van het CROW; 



  

 blz. 2 

 gebruik van de rekentool van het CROW voor het bepalen de parkeerbehoefte (en benodigde ruimte 

voor kiss&ride) voor basisschool Pius X; 

 voor het buurthuis en De Klup is uitgegaan van de parkeerkencijfers voor een wijkcentrum; 

 de parkeerbehoefte bedraagt niet voor alle functies elke dag en elk dagdeel 100%. Een specificatie 

naar dag en dagdeel is bepaald op basis van aanwezigheidspercentages per functie. 

 

Op basis van deze uitgangspunten is, inclusief halen en brengen bij de basisschool, een hoogste  

parkeerbehoefte berekend tijdens een werkdagmiddag. De parkeerbehoefte bedraagt dan 60 parkeerplaatsen. 

In de toekomstige situatie is gevraagd om een specifieke plek om het halen en brengen van leerlingen bij de 

basisschool op te vangen. Indien dit binnen een aparte kiss&ride strook wordt opgevangen, vindt de grootste 

parkeerbehoefte plaats op de zaterdagmiddag. De parkeerbehoefte bedraagt dan 54 parkeerplaatsen. 

 

Binnen de parkeerbehoefteberekening is rekening gehouden met het opvangen van de totale parkeerbehoefte 

van het café/cafetaria Koch. In werkelijkheid zal een deel van deze parkeerbehoefte worden opgevangen aan 

de Kapelaan Kockstraat. Op basis daarvan kan worden gesteld dat, indien de bestaande capaciteit ook in de 

toekomstige situatie wordt ondergebracht, voldoende capaciteit aanwezig is om de parkeerbehoefte op te 

kunnen vangen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Theoretische parkeerbehoefte centrum Welberg

Weinig stedelijk gebied Aanwezigheidspercentages
Rest bebouwde kom (binnen een kern als Welberg geen sprake van centrumvoorzieningen) zondag

Gemiddelde kencijfers (op basis van autobezit binnen gemeente Steenbergen) ochtend middag avond koop nacht middag avond middag

Dagonderwijs 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Buurtcentrum 10% 40% 100% 100% 0% 60% 90% 25% (CROW 182, sociaal cultureel)

Basisschool Pius X Cafetaria 30% 40% 90% 85% 0% 75% 100% 45% (CROW 182, café)

Uitvaartcentrum 100% 100% 10% 10% 0% 100% 10% 100% (Parkeernormennota gemeente Alkmaar, begraafplaats/crematorium)

Bepaald op basis van rekentool CROW tbv halen en brengen bij basisscholen en kinderdagverblijven

Parkeerbehoefte docenten en overig personeel: 5.0 parkeerplaatsen Parkeerbehoefte o.b.v. aanwezigheidspercentages
Halen en brengen leerlingen 9.0 parkeerplaatsen zondag

ochtend middag avond koop nacht middag avond middag

Dagonderwijs 14 14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Buurthuis en De Klup Buurtcentrum 2.57 10.26 25.65 25.65 0.00 15.39 23.09 6.41

Cafetaria 2.65 3.53 7.94 7.50 0.00 6.62 8.82 3.97

Uitgangspunt is voor beide uit te gaan van wijkcentrum Uitvaartcentrum 31.6 31.6 3.16 3.16 0.00 31.6 3.16 31.6

50.81 59.39 36.75 36.31 0.00 53.61 35.07 41.98

Oppervlak buurthuis 573 m2 bvo

Oppervlak De Klup 282 m2 bvo Totaal 51 60 37 37 0 54 36 42

Totaal zonder halen en brengen 42 51 37 37 0 54 36 42

Parkeerkencijfer 3.0 parkeerplaatsen per 100 m2 bvo

Parkeerbehoefte buurthuis 17.2 parkeerplaatsen

Parkeerbehoefte De Klup 8.5 parkeerplaatsen

Uitvaartcentrum

Uitgangspunt is het kencijfer voor een plechtigheid bij een begraafplaats

Parkeerbehoefte per plechtigheid 31.6 parkeerplaatsen

Cafetaria Koch

Oppervlak cafetaria 126 m2 bvo

Parkeerkencijfer 7.0 parkeerplaatsen per 100 m2 bvo

Parkeerbehoefte cafetaria 8.8 parkeerplaatsen

werkdag zaterdag

werkdag zaterdag
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1 INLEIDING 

In dit hoofdstuk is beschreven wat de aanleiding is voor het uitvoeren van het Historisch 
Vooronderzoek-Niet Gesprongen Explosieven (HVO-NGE). Daarnaast zijn het onderzoeksgebied, het 
doel van het onderzoek en de methodiek beschreven. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een 
leeswijzer. 
 
1.1 AANLEIDING 
De gemeente Steenbergen is voornemens het centrum van Welberg te herontwikkelen. Vanwege de 
voorgenomen werkzaamheden dient een HVO-NGE te worden uitgevoerd. 
 
1.2 WERK- EN ONDERZOEKSGEBIED 
Het werkgebied betreft het centrum van Welberg. Het onderzoeksgebied betreft een gebied van 200 
meter om het werkgebied om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de omgeving van het 
werkgebied ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. 
 

 
Figuur 1: Werk- en onderzoeksgebied.  
 
1.3 DOEL 
Doel van het HVO-NGE is antwoord te geven op de volgende vragen: 
- Is sprake van een NGE-risicogebied in (gedeelten van) het werkgebied naar de situatie van 1945 

(het einde van de oorlog)? 
- Welk soort, hoeveelheid en verschijningsvorm van de vermoede Niet Gesprongen Explosieven 

(NGE) kunnen worden verwacht? 
- Wat is het advies met betrekking tot de (voorbereiding op de) uit te voeren werkzaamheden? 
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1.4 METHODIEK 
De rapportage is opgesteld volgens het Werkveldspecifiek certificatieschema voor het 
Systeemcertificaat Opsporen Conventionele Explosieven (WSCS-OCE). 

 
Aan de hand van een aantal bronnen wordt NGE-gerelateerde informatie van het onderzoeksgebied 
geïnventariseerd. In de inventarisatie van het bronnenmateriaal wordt gezocht naar:  
- gebeurtenissen die hebben geleid tot het in de bodem komen van NGE; 
- gebeurtenissen die hebben geleid tot het verwijderen van NGE uit de bodem. 

 
Op basis daarvan wordt beoordeeld en geëvalueerd of binnen het onderzoeksgebied een verhoogd 
risico bestaat op het aantreffen van NGE. Als dat het geval is, wordt het NGE-risicogebied horizontaal 
afgebakend naar de situatie van 1940-1945 en wordt een advies gegeven. Het eindresultaat betreft 
deze rapportage en een bijbehorende NGE-Risicokaart. 
 
Het onderzoek is uitgevoerd door een projectteam bestaande uit Historici en een Senior OCE-
deskundige. Op pagina 1 van dit rapport staan de betrokken deskundigen vermeld. 
 
1.5 LEESWIJZER 
In hoofdstuk 2 is een samenvatting van de belangrijkste bevindingen van het geïnventariseerde 
bronnenmateriaal weergegeven. De inventarisatie van het geraadpleegde bronnenmateriaal is 
weergegeven in de bijlagen. Het geraadpleegde bronnenmateriaal wordt beoordeeld en geëvalueerd 
in hoofdstuk 3. Het HVO-NGE wordt afgesloten met hoofdstuk 4: Conclusie en advies. 
In de bijlagen is eerst een tabel opgenomen van de gehanteerde begrippen, zie bijlage 1. Vervolgens is 
in bijlage 2 een overzicht weergegeven van de geraadpleegde (archief)instellingen. In de bijlagen 3 tot 
en met 9 zijn de geraadpleegde bronnen uitgewerkt. Bijlage 10 bevat een checklist en de laatste 
bijlage bevat de losbladige tekeningen.  
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2 INVENTARISATIE BRONNENMATERIAAL 

In dit hoofdstuk is beschreven welke bronnen zijn geraadpleegd. Per geraadpleegde bron is in de 
bijlagen een overzicht opgenomen van het verzamelde bronnenmateriaal. Op basis van de informatie 
die uit de bronnen is afgeleid, is een overzicht gemaakt van de belangrijkste oorlogsgerelateerde 
gebeurtenissen in het onderzoeksgebied. Deze gebeurtenissen vormen de leidraad voor de 
beoordeling en evaluatie van het bronnenmateriaal in hoofdstuk 3 van dit rapport. 

 
2.1 GERAADPLEEGDE BRONNEN 
Volgens het WSCS-OCE dient een aantal bronnen verplicht en aanvullend te worden geraadpleegd. 
REASeuro voldoet aan de gestelde eisen in het WSCS-OCE en raadpleegt daarnaast aanvullende 
bronnen die niet verplicht zijn gesteld. Deze bronnen betreffen onder andere het archief van de Mijn- 
en Munitie Opruimingsdienst (MMOD), de bombardementsgegevens, de geallieerde stafkaarten, de in 
het verleden uitgevoerde NGE-gerelateerde onderzoeken en het NIOD. Voor dit HVO-NGE zijn de 
volgende bronnen geraadpleegd:  

 
Literatuur 
In bijlage 3 is een overzicht opgenomen van de geraadpleegde literatuur. In de literatuur is gezocht 
naar beschrijvingen van voor het onderzoeksgebied mogelijk relevante gebeurtenissen. Deze 
gebeurtenissen zijn per tijdvak in de in bijlage 3 opgenomen tabellen weergegeven. Per gebeurtenis is 
een verwijzing opgenomen naar de betreffende bron en bladzijde. 
 
Verliesregister Studiegroep Luchtoorlog (SGLO) 
De Studiegroep Luchtoorlog 1939-1945 houdt een onlineregister bij van alle militaire 
vliegtuigverliezen in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het betreft een overzicht van meer 
dan zesduizend neergekomen vliegtuigen. Dit register is geraadpleegd, maar heeft geen relevante 
informatie opgeleverd. 
 
Gemeentelijk en Provinciaal Archief 
Het gemeentearchief van Steenbergen en het provinciaal archief van Noord-Brabant zijn 
geraadpleegd. In deze archieven is relevante informatie aangetroffen. In bijlage 4 is een gedetailleerd 
overzicht opgenomen van alle geraadpleegde archieven en inventarissen en de informatie die in de 
archieven en inventarissen is aangetroffen. 
 
Nationaal Archief (NA) in Den Haag 
In het NA zijn onder andere het archief van de Hulpverleningsdienst, de Inspectie Bescherming 
Bevolking tegen Luchtaanvallen en de Commissie van Proefneming geraadpleegd. Dit heeft geen 
informatie opgeleverd voor het werkgebied.  
 
Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) in Den Haag 
Het NIMH beheert onder andere de collecties Gevechtsverslagen en –rapporten mei 1940 (Collectie 
409) en Duitse verdedigingswerken (Collectie 575). Deze collecties dienen volgens het WSCS-OCE te 
worden geraadpleegd indien er aanwijzingen zijn dat grondgevechten hebben plaatsgevonden in mei 
1940 of dat er Duitse stellingen hebben gelegen. De relevante resultaten zijn verwerkt in bijlage 4. 
 
NIOD instituut voor oorlogs-, holocaust- en genocidestudies (NIOD) in Amsterdam 
Het NIOD beschikt over de archieven van de diverse bezettingsautoriteiten tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. Voorbeelden hiervan zijn archieven van de Duitse politie-instanties en de archieven van 
de Duitse militaire staf in Nederland. Ook beschikt het NIOD over een uitgebreid knipselarchief en over 
archieven van verzetsgroepen. In het NIOD is geen relevante informatie aangetroffen voor het 
onderzoeksgebied.  
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Luchtfoto’s 
Via de volgende luchtfoto-instanties zijn luchtfoto’s van tijdens en vlak na de oorlog verkregen: 
- Luchtfotocollectie Topografische Dienst Kadaster Zwolle, afdeling GEO-informatie (Kadaster). 
- Luchtfotocollectie The National Collection of Aerial Photography in Edinburgh (NCAP). 

 
In bijlage 5 is een overzicht opgenomen van de gegeorefereerde en geanalyseerde luchtfoto’s van het 
onderzoeksgebied. De luchtfoto’s geven informatie over de situatie in oorlogstijd en mogelijk zijn 
sporen van de oorlog, zoals kraters en verdedigingsstellingen, waar te nemen. De luchtfoto’s zijn 
ingepast in tekening 01. 
 
Kadaster 
Bij de afdeling GEO-informatie van het Kadaster in Zwolle is de geallieerde stafkaart besteld. De 
geallieerde stafkaart is nodig om te achterhalen of bombardementen in het onderzoeksgebied hebben 
plaatsgevonden. Tijdens de Tweede Wereldoorlog maakten de geallieerden gebruik van het 
zogenaamde Nord du Guerre-coördinaatsysteem. Deze coördinaten staan op de stafkaart vermeld.  
Op de stafkaart zijn de voor het onderzoeksgebied relevante kaartvierkanten geselecteerd, zie bijlage 
6. Met behulp hiervan is vastgesteld of er bombardementen binnen de kaartvierkanten of de 
onderliggende coördinaten hebben plaatsgevonden.  

 
The National Archives (TNA) in Londen 
REASeuro beschikt over kopieën van diverse gegevens uit The National Archives in Londen. Het betreft 
voornamelijk kopieën van de Operations Record Books (ORB’s) van de 2nd Tactical Air Force. Dit 
luchtleger voerde in 1944 en 1945 inleidende bombardementen uit vooruitlopend op de geallieerde 
troepenbeweging. Daarnaast beschikt REASeuro over een groot aantal ORB’s van de Engelse 
luchtlegers Coastal Command, Bomber Command en Fighter Command. Tot slot zijn ook de ORB’s van 
de zogenaamde Auster Squadrons geraadpleegd. Deze squadrons waren uitgerust met kleine 
waarnemingsvliegtuigen die de Duitse posities doorgaven aan de artillerie-eenheden. Er is gezocht 
naar luchtaanvallen en artilleriebeschietingen die hebben plaatsgevonden in het onderzoeksgebied. In 
bijlage 6 is de relevante informatie opgenomen. 
 
The National Archives Records Administration (NARA) in Washington 
REASeuro beschikt over een collectie archiefstukken uit de Amerikaanse National Archives and Records 
Administration. Het betreft stukken met betrekking tot de activiteiten van de Amerikaanse luchtmacht, 
zoals de Mission Reports, luchtfoto’s en stukken van de militaire inlichtingendienst. Het raadplegen 
van de NARA heeft geen relevante resultaten opgeleverd voor dit onderzoek.  
 
Bundesarchiv-Abteilung Militärarchiv (BAMA) in Freiburg 
De database van REASeuro bevat diverse stukken uit het Bundesarchiv-Abteilung Militärarchiv in 
Freiburg. Deze afdeling van de Duitse nationale archieven bevat stukken van de Duitse krijgsmacht 
tussen 1495 en 1990. REASeuro beschikt over krijgsdagboeken, kaarten, correspondentie en luchtfoto’s 
van de Duitse luchtmacht en marine uit de Tweede Wereldoorlog. In deze stukken is gezocht naar 
relevante informatie voor het werkgebied. Het raadplegen van het BAMA heeft echter geen relevante 
resultaten opgeleverd voor dit HVO-NGE. 
 
Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) 
De EOD heeft de inventarissen van de munitieruimrapporten1 beschikbaar gesteld. Dit zijn de 
munitieruimingen die zij van 1971 tot en met heden door heel Nederland hebben uitgevoerd. In 
bijlage 7 is een overzicht opgenomen van de in het onderzoeksgebied verrichte ruimingen.  
 

                                                      
1  Beschikbaar van 1971 tot heden. De munitieruimrapporten worden ook wel MORA’s of UO’s genoemd. 
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Daarnaast is bij de EOD nagevraagd of in het onderzoeksgebied mijnenvelden of mijnenverdachte 
gebieden hebben gelegen. De EOD heeft overzichtskaarten aangeleverd, waarop te zien is dat er een 
mijnenverdacht gebied is gelegen in het onderzoeksgebied, zie bijlage 8. 
 
Tot slot is het MMOD-archief geraadpleegd. De MMOD is een voorloper van de EOD en heeft direct na 
de oorlog veel munitie geruimd. Het MMOD-archief is ondergebracht in de Semi-Statische 
Archiefdiensten (SSA) in Rijswijk. In het MMOD-archief is informatie voor het onderzoeksgebied 
aangetroffen, zie bijlage 8.  
 
V1 en V2 inslagen 
De website http://www.vergeltungswaffen.nl geeft een overzicht van neergekomen Vergeltungswaffen 
(Vergeldingswapens) in Nederland. Het vormt een aanvulling op de overige bronnen over V-wapens 
zoals de gemeentearchieven. Vanaf 1944 tracht het Duitse leger de oorlog te winnen door de inzet van 
speciale V-wapens. De V1 is een onbemand straalvliegtuig met explosieven, de V2 is een ballistische 
raket met explosieven. De raadpleging van de website heeft geen resultaten opgeleverd voor het 
onderzoeksgebied. 
 
In het verleden uitgevoerde gerelateerde NGE-bodemonderzoeken 
Bij REASeuro is bekend dat in het verleden reeds een NGE-bodemonderzoek is uitgevoerd nabij het 
werkgebied van het voorliggende HVO-NGE. Er wordt gekeken of in dit NGE-bodemonderzoek 
relevante informatie staat die kan worden meegenomen voor dit onderzoek. In bijlage 9 is 
weergegeven welk in het verleden uitgevoerd onderzoek in de omgeving is uitgevoerd. 
 
2.2 NIET GERAADPLEEGDE BRON 
Voor voorliggend onderzoek zijn geen getuigenverklaringen geraadpleegd.  
 
2.3 BEVINDINGEN INVENTARISATIE BRONNENMATERIAAL 
Uit de inventarisatie van het bronnenmateriaal is gebleken de volgende oorlogshandelingen hebben 
plaatsgevonden die mogelijk relevant zijn voor het onderzoeksgebied: 
- Grondgevechten van 31 oktober 1944 tot en met de bevrijding op 4 november 1944.   
- Artilleriebeschietingen van 29 oktober 1944 tot en met 5 november 1944. 
- Bombardementen en raketbeschietingen door Typhoons jachtbommenwerpers op 2 november 

1944.   
- De aanwezigheid van een Duits mijnenveld.  
 
In hoofdstuk 3 worden deze mogelijk relevante oorlogshandelingen beoordeeld en geëvalueerd om 
vast te stellen of er mogelijk NGE kunnen zijn achtergebleven in het werkgebied.  
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3 BEOORDELEN EN EVALUEREN BRONNENMATERIAAL 

Uit de inventarisatie van het bronnenmateriaal blijkt dat er diverse oorlogshandelingen in en nabij het 
werkgebied hebben plaatsgevonden. In dit hoofdstuk is het bronnenmateriaal beoordeeld en 
geëvalueerd. Op basis van die beoordeling en evaluatie is vastgesteld of sprake is van (een) NGE-
risicogebied(en) en is de soort, hoeveelheid en verschijningsvorm van het NGE bepaald.  
 
3.1 OORLOGSHANDELINGEN TIJDENS DE BEVRIJDING IN OKTOBER/NOVEMBER 1944 
Vanaf 29 oktober 1944 kwamen Welberg en Steenbergen in de frontlijn te liggen, zo blijkt uit de 
literatuur (zie bijlage 3). Nadat Breda was bevrijd op 29 oktober 1944 trokken Duitse soldaten zich 
achter verschillende steunpunten terug in een poging om de geallieerde opmars te stuiten. Eén van 
die steunpunten was Steenbergen, dat werd verdedigd door soldaten van Kampfgruppe Chill, een 
legereenheid samengesteld uit gevluchte Duitse soldaten onder leiding van generaal Kurt Chill. In de 
maand oktober was een verdedigingslijn aangelegd ten zuiden van Steenbergen, die onder andere 
bestond uit anti-tankmuren, draadversperringen en mijnenvelden, zie Figuur 2. In de nacht van 29 op 
30 oktober 1944 werden Steenbergen en Welberg voor het eerst met artillerie bestookt. Vele huizen 
raakten door de beschietingen vernield.  
 

 
Figuur 2: Geallieerde stafkaart waarop Duitse verdedigingswerken getekend zijn. (Bron: Vijf dagen in november. De 
bevrijding van Welberg en Steenbergen in de Tweede Wereldoorlog (Steenbergen 2009)). 
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In de nacht van 31 oktober op 1 november 1944 vond de eerste aanval door Canadese militairen 
plaats. Zonder veel problemen werden de buurtschappen Welberg en Bocht door de Canadezen 
ingenomen rond 22.00 uur. Gealarmeerd door de inname van Welberg en Bocht, lanceerden Duitse 
soldaten een tegenaanval. Vanaf 23.00 uur werden de Canadese posities in Welberg onder vuur 
genomen en om ongeveer 2.00 uur vonden de eerste schermutselingen plaats rond Welberg. De kern 
van de Canadese verdediging lag rond de kerk van Welberg en de Hoogstraat, die door Duitse 
eenheden voortdurend onder vuur werd genomen met mortieren, artillerie, machinegeweren en 
handgranaten. Na de eerste tegenaanval te hebben afgeslagen, volgde in de vroege ochtend van 1 
november 1944 een tweede Duitse aanval, waarbij ditmaal twee Sturmgeschütze, gemechaniseerd 
geschut, werden ingezet. Wegens een gebrek aan antitankwapens werden de Canadese soldaten 
gedwongen om zich terug te trekken en wisten de Duitse soldaten de Corneliusstraat te bezetten. In 
Figuur 3 zijn de locaties weergegeven waar gedurende de nacht van 31 oktober op 1 november 1944 
is gevochten door de Canadese en Duitse soldaten.  
 

 
Figuur 3: De locaties waar gedurende de nacht van 31 oktober op 1 november 1944 is gevochten door Canadese 
en Duitse soldaten op een uitsnede van luchtfoto d.d. 21 oktober 1944. 
 
Op 2 november 1944 om 19.00 uur ondernamen de Canadezen een tweede poging om Welberg in te 
nemen. Voorafgaand op de aanval namen de Canadezen de Duitse posities langs de Hoogstraat tot en 
met de Welbergsedijk onder artillerievuur met 25-ponders veldartillerie en middelzware artillerie. De 
Canadezen werden ondersteund door Engelse artillerie, die artillerie gebruikten tot 5,5 inch. Op een 
luchtfoto van 31 december 1944 zijn de gevolgen van de artilleriebeschietingen nog steeds zichtbaar, 
in de vorm van kleine inslagen in de weilanden om Welberg heen. Daarnaast vond aan het eind van de 
middag op 2 november 1944 een aanval plaats door Typhoon jachtbommenwerpers (zie paragraaf 
3.2). In verband met de aanwezigheid van Sturmgeschütze rond Welberg werden ditmaal M-10 tank 
destroyers ingezet, een tankjager die gespecialiseerd was in het uitschakelen van vijandige tanks.  
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De Canadese aanval verliep zeer moeizaam. De Duitsers wisten hun posities in Welberg goed te 
verdedigen en namen de Canadese soldaten met 8,8 cm geschut onder vuur. In de Hoogstraat werd 
een M-10 tank destroyer door een Duitse Panzerfaust uitgeschakeld. Pas rond 7.00 uur op 3 november 
1944 werden de eerste woningen in Welberg door de Canadezen bezet. De Duisters lanceerden 
wederom een tegenaanval met infanteristen en Sturmgeschütze. Er ontstonden felle man tot man 
gevechten rondom enkele woningen in Welberg. Daarnaast werden vier M-10 tank destroyers ingezet 
door de Canadezen om de soldaten te beschermen. Deze gevechten zouden de gehele ochtend duren, 
totdat in de vroege middag op 3 november 1944 de kerk van Welberg werd bereikt door de Canadese 
troepen. Hierna verstomde het gevecht en werden de Duitsers gedwongen om terug te trekken naar 
Steenbergen. Gedurende de middag en avond van 3 november 1944 werden de Canadese posities in 
Welberg door Duitse mortieren en artillerie beschoten. Uit het archiefmateriaal (zie bijlage 4) blijkt dat 
de beschietingen op Welberg tot en met 5 november 1944 duurden. De jongens- en meisjesscholen in 
Welberg werden door beschietingen van 1 tot en met 5 november 1944 vernield. De Canadezen 
trokken op 4 november 1944 verder en wisten Steenbergen zonder problemen in te nemen.  
 

 
Figuur 4: Aanvalsplannen van de eerste en tweede aanval op Welberg.  
 
Als gevolg van de oorlogshandelingen, die in de literatuur en het archiefmateriaal zijn vermeld, lag 
Welberg na de bevrijding in puin. Uit het archiefmateriaal en de munitieruimrapporten van de EOD (zie 
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bijlage 7) blijkt dat na de oorlog onder meer een blindganger2, een pantservuist, een handgranaat en 
meerdere soorten geschutmunitie binnen het onderzoeksgebied zijn aangetroffen. Het 
onderzoeksgebied is gedurende de bevrijding doelwit geweest van zowel Canadees als Duits geschut. 
Daarnaast hebben binnen het onderzoeksgebied gevechtshandelingen plaatsgevonden tussen 
infanteristen.  
 
Het WSCS-OCE biedt geen richtlijnen voor het afbakenen van een NGE-risicogebied naar aanleiding 
van artilleriebeschietingen en grondgevechten. Om deze reden wordt het NGE-risicogebied 
situationeel afgebakend ter plaatse van het werkgebied. Het werkgebied lag immers binnen een 
conflictzone, waar intensieve grondgevechten en artilleriebeschietingen hebben plaatsgevonden. 
Binnen het NGE-risicogebied kunnen NGE aanwezig zijn van: klein kaliber munitie (KKM), hand- en 
geweergranaten, munitie voor granaatwerpers en geschutmunitie (zowel Duits als geallieerd) tussen 5 
cm en 155 mm.  
 

 
Figuur 5: NGE-risicogebied naar aanleiding van de gevechten in 1944.3 
 
Conclusie 
Naar aanleiding van grondgevechten en artilleriebeschietingen gedurende de bevrijding van Welberg 
van 29 oktober tot en met 5 november 1944 wordt een NGE-risicogebied afgebakend ter plaatse van 
het werkgebied.  
Binnen het NGE-risicogebied kunnen NGE aanwezig zijn van: klein kaliber munitie (KKM), hand- en 
geweergranaten, munitie voor granaatwerpers en geschutmunitie (zowel Duits als geallieerd) tussen 5 
cm en 155 mm.  
 
 

                                                      
2 Uit het bronnenmateriaal valt niet op te maken wat voor type munitie als blindganger is achtergebleven. Meestal wordt echter 
met de term ‘blindganger’ een niet-gesprongen vliegtuigbom bedoeld.   
3 Met gevechtsveldmunitie wordt munitie bedoeld die gebruikt is door infanteristen tijdens grondgevechten.  
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3.2 LUCHTAANVALLEN OP 2 NOVEMBER 1944 
Voorafgaande aan de Canadese aanval op 2 november 1944 werd aan het einde van de middag een 
aanval uitgevoerd door Typhoon jachtbommenwerpers op de Duitse stellingen rond Steenbergen en 
Welberg. Volgens de literatuur (zie bijlage 3) werd de aanval uitgevoerd door veertig vliegtuigen met 
raketten en bommen en waren onder meer de Hoogstraat, Corneliusstraat en de Welbergsedijk 
doelwit. Door de aanval raakten vele woningen in Welberg vernield.  
 

 
Figuur 6: De locaties die werden getroffen door de luchtaanval op 2 november 1944 op een uitsnede van een 
luchtfoto d.d. 21 oktober 1944.  
 
In de Operation Record Books (ORB’s) van de Engelse luchtmacht (zie bijlage 6) wordt de aanval, onder 
codenaam ‘Winkle’, eveneens vermeld. Volgens de ORB’s werden door vijf squadrons aanvallen 
uitgevoerd in Welberg en omgeving rond 17.00 uur op 2 november 1944. Vijftien Typhoons van 263 
Squadron bombardeerden de weg van coördinaten qD.650367 tot qD.630360 met 30 x 500 lbs 
bommen. Met deze coördinaten werden de Hoogstraat, Corneliusstraat en de Welbergsedijk bedoeld. 
Hetzelfde traject werd door negen Typhoons van 609 Squadron beschoten met 62 raketten. Beide 
squadrons maken melding van vele inslagen en het in brand vliegen van huizen.   
 
Drie overige squadrons voerden aanvallen uit op wegen buiten Welberg.  Zo wierpen acht Typhoons 
van 193 Squadron 14 x 500 lbs bommen af op de weg van coördinaten qD.637369 tot qD.628368. 
Tussen deze coördinaten ligt de Molenweg. De Molenweg en de huidige Franseweg werden door acht 
Typhoons van 198 Squadron met 51 raketten bestookt. Tien Typhoons van 257 Squadron vielen met 
16 x 500 lbs bommen Steenbergen zelf aan. In Figuur 7 zijn de locaties weergegeven waar de vijf 
luchtaanvallen plaatsvonden op 2 november 1944.  
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Figuur 7: De locaties waar volgens de ORB’s op 2 november 1944 aanvallen werden uitgevoerd door Typhoons.  
 
Zoals blijkt uit de ORB’s hebben de aanvallen van 263 en 609 Squadron plaatsgevonden binnen het 
onderzoeksgebied. Zowel de ORB’s als de literatuur beschrijven dat de luchtaanvallen veel schade 
hebben veroorzaakt. Uit de munitieruimrapporten van de EOD (zie bijlage 7) blijkt dat bij 
graafwerkzaamheden in 1987 in Welberg een gevechtskop SAP (Semi-Armour-Piercing) van een 
luchtgrondraket is aangetroffen. De precieze locatie waar graafwerkzaamheden in Welberg zijn 
uitgevoerd is niet bekend. Aangezien Typhoons raketten met 60 lbs gevechtskoppen SAP afvuurden, 
wordt geconcludeerd dat de gevechtskop afkomstig is van een raket die op 2 november 1944 is 
afgevuurd. Naast deze gevechtskop werd een blindganger gevonden volgens het archiefmateriaal.  
 
Op een luchtfoto van 31 december 1944 zijn enkele inslagen te zien binnen het werkgebied, die wijzen 
op de inzet van brisantbommen van 500 lbs tijdens de luchtaanvallen op 2 november 1944. In Figuur 8 
zijn de bominslagen op de luchtfoto van 31 december 1944 weergegeven.   
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Figuur 8: Uitsnede van een luchtfoto d.d. 31 december 1944. Op de luchtfoto zijn inslagen te zien (rood omlijnd) 
van de luchtaanvallen op 2 november 1944.  
 
Het gebied, dat op 2 november 1944 is aangevallen door vliegtuigen van 263 en 609 Squadron, 
bedraagt hemelsbreed 2,1 kilometer. Precieze locaties waar de overige bommen of raketten zijn 
neergekomen binnen dit gebied zijn niet bekend. Binnen het gebied van de aanval was de kerk van 
Welberg het hoogste en grootste gebouw. Kerken werden gedurende de oorlog door zowel de 
Duitsers als de geallieerden veelal gebruikt als observatieposten. In totaal hebben 24 Typhoons het 
gebied van de Hoogstraat, Corneliusstraat en de Welbergsedijk aangevallen. Gezien dit hoge aantal 
Typhoons en de grote hoeveelheid ingezette munitie wordt aangenomen dat het gehele dorp Welberg 
doelwit was van de aanval. Het valt niet uit te sluiten dat als gevolg van de luchtaanvallen van 2 
november 1944 blindgangers in het werkgebied zijn achtergebleven. Om deze reden wordt naar 
aanleiding van de luchtaanvallen op 2 november 1944 een NGE-risicogebied afgebakend.  
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Figuur 9: NGE-risicogebied naar aanleiding van de luchtaanvallen op 2 november 1944.  
 
Conclusie 
Naar aanleiding van de luchtaanvallen op 2 november 1944 wordt een NGE-risicogebied afgebakend 
ter plaatse van het werkgebied. Als gevolg van de intensieve bombardement en de raketbeschieting 
kunnen blindgangers van afwerpmunitie van het kaliber 500 lbs en raketten van het kaliber 60 lbs SAP 
in het werkgebied zijn achtergebleven.  
 
3.3 MIJNENVELD 34 
Op de mijnenveldkaarten van de EOD (zie bijlage 8) is een mijnenveld weergegeven binnen het 
onderzoeksgebied. Het betreft mijnenveld 34, dat grenst aan het werkgebied. Het mijnenveld is 
weergegeven in Figuur 10 en was gelegen in een bouwland van de Laurentiusdijk E96. Uit de 
mijnruimrapporten van de MMOD blijkt dat mijnenveld 34 op 25 mei 1945 is onderzocht op 
achtergebleven mijnen. Tijdens deze zoekactie werd één Riegelmijn aangetroffen. Het is niet bekend 
hoeveel mijnen binnen mijnenveld 34 hebben gelegen. Uit de munitieruimrapporten van de EOD blijkt 
dat binnen het onderzoeksgebied geen mijnen meer zijn aangetroffen na de oorlog. Aangenomen 
wordt dat alle mijnen zijn geruimd en dat geen mijnen zijn achtergebleven in mijnenveld 34. Derhalve 
kan geen NGE-risicogebied afgebakend naar aanleiding van mijnenveld 34.  
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Figuur 10: De locatie van mijnenveld 34 in de nabijheid van het werkgebied.  
 
Conclusie 
Naar aanleiding van de mogelijke aanwezigheid van een mijnenveld binnen het onderzoeksgebied kan 
geen NGE-risicogebied afgebakend ter plaatse van het werkgebied. Aangenomen wordt dat er geen 
mijnen zijn achtergebleven.  
 
3.4 LEEMTEN IN KENNIS 
Uit dit HVO-NGE is gebleken dat er een aantal leemten in kennis is, namelijk: 
- Het is onvoldoende bekend of er gedurende de periode mei 1945 tot en met 1970 blindgangers 

en/of resten van vliegtuigbommen (en/of andere soorten NGE) aangetroffen, dan wel verwijderd 
zijn binnen het onderzoeksgebied. 

- Bij de munitieruimrapporten van de EOD is de locatie van de vindplaats vaak niet nauwkeurig 
weergegeven. Daarnaast is gebleken dat de kalibers niet altijd kloppen.  

- Het is niet bekend welk type munitie met de ‘blindganger’ in het archiefmateriaal wordt bedoeld. 
- De exacte doelen van de luchtaanvallen zijn niet bekend. 
- Het is niet bekend of geallieerd luchtafweergeschut binnen het werkgebied heeft gestaan.  
 
3.5 HET VASTSTELLEN EN AFBAKENEN VAN HET NGE-RISICOGEBIED 
Op basis van de beoordeling en evaluatie van het bronnenmateriaal is vastgesteld dat mogelijk NGE 
kunnen zijn achtergebleven in het werkgebied. Het NGE-risicogebied betreft het werkgebied.  
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Figuur 11: NGE-risicogebied.  
 
3.6 SOORT, HOEVEELHEID EN VERSCHIJNINGSVORM VERMOEDE NGE  
Op basis van bovenstaande paragrafen is vastgesteld dat in de werkgebieden NGE kunnen zijn 
achtergebleven. In de onderstaande paragrafen wordt de soort, hoeveelheid en verschijningsvorm van 
de vermoede NGE en de risicoanalyse uitgewerkt.  
 
Op basis van de broninformatie is de soort NGE die aangetroffen kan worden binnen het 
onderzoeksgebied vastgesteld. Per hoofdgroep en/of kaliber worden de verwachte aantallen en 
verschijningsvorm vermeld. De verschijningsvorm is van invloed op de risico’s en vormt daarmee een 
belangrijke input voor de risicoanalyse.  
 

Soort Hoeveelheid Verschijningsvorm 
Klein kaliber munitie (diversen) Enkelen Verschoten, gedumpt, achtergelaten 
Hand- en geweergranaten 
(diversen) 

Eén tot enkelen Geworpen, verschoten, gedumpt, 
achtergelaten 

Munitie voor granaatwerpers (PIAT, 
Panzerfaust) 

Eén tot enkelen Verschoten, gedumpt, achtergelaten 

Munitie voor raketwerpers 
(Panzerschreck) 

Eén tot enkelen Verschoten, gedumpt, achtergelaten 

Geschutmunitie 2 inch, 5 cm, 6-
ponder, 75 mm, 7,5 cm, 17-ponder, 
3 inch, 8 cm, 25-ponder, 8,8 cm, 
3,7 inch, 10,5 cm, 4,2 inch, 4,5 inch 
en 5,5 inch 

Eén tot enkelen Verschoten 

Afwerpmunitie 500 lbs Eén tot enkelen Afgeworpen 
Raketten 60 lbs Eén tot enkelen Verschoten 

Tabel 1: Soort, hoeveelheid en verschijningsvorm vermoede NGE.



 
   

 
   
72723/RO-170121 versie 1.0 DR HVO-NGE Welberg Centrumplan Pagina 21 van 64 
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4 CONCLUSIE EN ADVIES 

4.1 CONCLUSIE HVO-NGE 
In dit HVO-NGE zijn de volgende onderzoeksvragen beantwoord: 
 
- Is sprake van een NGE-risicogebied in (gedeelten van) het werkgebied naar de situatie van 1945 

(het einde van de oorlog)? 
Ja, er is sprake van NGE-risicogebieden ter plaatse van het werkgebied. De artilleriebeschietingen 
en grondgevechten tijdens de bevrijding van 29 oktober tot en met 5 november 1944 en de 
luchtaanvallen door Typhoons met brisantbommen en raketten zijn aanleiding voor het afbakenen 
van deze NGE-risicogebieden.  
 

- Welke soort, hoeveelheid en verschijningsvorm van de vermoede NGE kunnen worden verwacht? 
Naar aanleiding van de grondgevechten en artilleriebeschietingen ter hoogte van het oostelijk 
werkgebied kunnen NGE van KKM (enkelen, verschoten), hand- en geweergranaten (één tot 
enkelen, geworpen), munitie voor granaatwerpers (één tot enkelen, verschoten), geschutmunitie 
(één tot enkelen, verschoten), afwerpmunitie (één tot enkelen, geworpen) en raketten (één tot 
enkelen, verschoten) zijn achtergebleven.  
 

- Wat is het advies met betrekking tot de (voorbereiding op de) uit te voeren werkzaamheden? 
Het advies is in paragraaf 4.2 opgenomen. 

 
4.2 ADVIES 
Uit het HVO-NGE is gebleken dat het gehele werkgebied in een NGE-risicogebied ligt. Het betekent 
niet dat het hele werkgebied op de aanwezigheid van NGE onderzocht moet worden. Opsporing van 
NGE kan, indien gewenst, worden beperkt tot de locaties waar door de geplande civieltechnische 
werkzaamheden een verhoogd risico ontstaat voor de Arbo- en/of openbare veiligheid. In dit geval 
betreft dit vooral de locaties waar grondroerende werkzaamheden zoals graafwerkzaamheden, het 
plaatsen van damwanden en funderingspalen, aanbrengen van verticale drainage, etc., gaan 
plaatsvinden. Daar waar het huidig grondgebruik wordt gecontinueerd is, zo mogelijk, geen sprake van 
een verhoogd risico en is opsporing niet noodzakelijk.  
 
Om te bepalen waar een verhoogd risico ontstaat, adviseert REASeuro een Projectgebonden 
Risicoanalyse-Niet Gesprongen Explosieven (PRA-NGE) te laten uitvoeren. Om een PRA-NGE te kunnen 
uitvoeren, is een uitgewerkt (concept) ontwerp van de in het gebied geplande projecten noodzakelijk. 
Daarnaast is het van belang te kunnen beschikken over gegevens met betrekking tot de 
bodemopbouw, grondmechanische eigenschappen, grondwaterstanden, milieuhygiënische kwaliteit, 
etc.  
 
De PRA-NGE heeft tot doel antwoord te geven op de volgende vragen:  
- Wat is de horizontale en verticale afbakening van het verdachte gebied binnen het werkgebied? 

Het NGE-risicogebied is in het HVO-NGE horizontaal afgebakend. Aan de hand van diverse 
parameters (zoals grondsoort en naoorlogse werkzaamheden) wordt het verdacht gebied 
horizontaal en verticaal afgebakend. Hierbij wordt ook gekeken of de cartografische 
onnauwkeurigheid en de horizontale verplaatsing van een NGE in de bodem aangepast dienen te 
worden.  
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- Welke werkzaamheden kunnen veilig worden uitgevoerd in verdacht gebied?  
In een PRA-NGE worden de werkzaamheden die effect kunnen hebben op de mogelijk aanwezige 
NGE geïdentificeerd op basis van de plan- en/of ontwerptekeningen. Op basis hiervan kunnen de 
risico’s worden beschreven.  
De volgende onderwerpen worden in een PRA-NGE uitgewerkt:  
a. De risicovolle handelingen. 
b. Het mogelijke effect van deze handelingen op eventueel aanwezige NGE. 
c. De kans op een ongewenst effect. 
d. De mogelijkheid tot opsporing van eventueel aanwezige NGE voor start van de reguliere 

werkzaamheden. Indien van toepassing, worden in een PRA-NGE de verschillende toepasbare 
opsporingsmethoden beschreven. Hierbij worden de voor- en nadelen van de verschillende 
technieken beschreven. Op basis hiervan wordt in een PRA-NGE een advies gegeven over de 
best toepasbare opsporingsmethode.  

e. Beheersmaatregelen indien opsporing vooraf niet mogelijk is (andere uitvoeringswijze, inzet 
aangepast materieel, afscherming omgeving, etc.).  

 
- Wat is het benodigde budget voor het benodigde vervolgonderzoek?  
 
- Wat is de doorlooptijd van het benodigde vervolgonderzoek?  
 
- Wat is het OCE-kennisniveau bij de opdrachtgever en is het de opdrachtgever aan te bevelen om 

enkele werknemers op te leiden en zich zo optimaal voor te bereiden op haar/zijn taken bij 
toekomstige NGE-gerelateerde werkzaamheden?  
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BIJLAGE 1 BEGRIPPENLIJST (3 BLADEN) 
 

Begrip Afkorting Definitie 
Werkveldspecifiek 
certificatieschema 
voor het 
systeemcertificaat 
Opsporen 
Conventionele 
Explosieven  

WSCS-OCE Het WSCS-OCE is het werkveldspecifiek certificatieschema voor 
het opsporen van Conventionele Explosieven.  
 
Hierin zijn onder andere richtlijnen, proceseisen en 
deskundigheidseisen opgenomen. Het WSCS-OCE is sinds 1 juli 
2012 de opvolger van de Beoordelingsrichtlijn Opsporen 
Conventionele Explosieven (BRL-OCE) en is wettelijk verankerd in 
de Arbowet.  
 
Om het maatschappelijk belang – veiligheid en gezondheid van 
en rondom de arbeid – te waarborgen, is door de overheid 
gekozen voor een wettelijk verplichte certificatieregeling voor de 
borging van de kwaliteit/veiligheid van het opsporen van 
conventionele explosieven. 

Conventionele 
Explosieven 

CE Elk explosief dat niet als geïmproviseerd, nucleair, biologisch of 
chemisch kan worden aangemerkt. Bij het opsporingsproces 
wordt aan CE gelijkgesteld en als zodanig behandeld: 
- CE die geen explosieve stoffen (meer) bevatten; 
- Restanten van CE die door leken als zodanig herkenbaar 

zijn; 
- Voorwerpen die door leken kunnen worden aangemerkt als 

CE; 
- Wapens of onderdelen daarvan. 

Niet Gesprongen 
Explosieven 

NGE Door REASeuro gehanteerd begrip waaronder wordt verstaan: 
alle explosieven of onderdelen/restanten van explosieven die 
niet of gedeeltelijk hebben gefunctioneerd.  
 
Onder NGE vallen: 
- Conventionele Explosieven (CE); 
- Geïmproviseerde explosieven; 
- Explosieven voor civiel gebruik; 
- Chemische explosieven; 
- Biologische explosieven; 
- Nucleaire explosieven. 

Niet Gesprongen 
Explosieven - 
Bodemonderzoek 

NGE-
Bodemonderzoek 

Werkwijze van REASeuro waaronder wordt verstaan: de integrale 
totaal aanpak voor de NGE-problematiek bestaande uit vijf 
afzonderlijke fasen. 
 
Hierdoor kan de opdrachtgever telkens een weloverwogen 
besluit nemen en zijn vervolgacties plannen met als doel dat de 
opdrachtgever de regie over het project in handen houdt. 
 
De vijf fasen zijn: 
1. HVO-NGE (Historisch Vooronderzoek NGE). 
2. PRA-NGE (Projectgeboden Risicoanalyse NGE). 
3. Projectplan-NGE. 
4. Uitvoering-NGE. 
5. PvvO-NGE (Proces-verbaal van Oplevering). 

Historisch 
Vooronderzoek -
Niet Gesprongen 
Explosieven 

HVO-NGE Bureaustudie waarin het beschikbare feitelijke bronnenmateriaal 
van de periode 1940-1945 (incl. naoorlogse munitieruimingen en 
opsporingsactiviteiten) wordt beoordeeld en geëvalueerd. Doel 
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Begrip Afkorting Definitie 
is om vast te stellen of in het onderzoeksgebied sprake is van 
een NGE-risicogebied in relatie tot het werkgebied. 
  
Het HVO-NGE bestaat uit: 
- Rapportage.  
- Positief of negatief advies. 
- In het geval van een positief advies: 

Horizontale afbakening NGE-risicogebied(en). 
- NGE-risicokaart. 

Werkgebied - Het door de opdrachtgever aangegeven gebied waarbinnen 
reguliere werkzaamheden (niet NGE-gerelateerd) uitgevoerd 
gaan worden of waar een functieverandering wordt 
doorgevoerd.  

Onderzoeksgebied - Gebied waarop het HVO-NGE zich richt.  
 
Het onderzoeksgebied is ruimer dan het werkgebied om een zo 
compleet mogelijk beeld te krijgen van de situatie in oorlogstijd.  

Conflictzone - Een globaal afgebakend gebied waarbinnen (intensieve) 
gevechtshandelingen hebben plaatsgevonden.  
 
De afbakening is gebaseerd op het beschikbare 
bronnenmateriaal, maar kan gezien de aard van de 
gevechtshandelingen niet nauwkeurig worden begrensd. 

Positief advies - Beoordeling en evaluatie van het feitelijk bronnenmateriaal heeft 
aangetoond dat NGE kunnen worden aangetroffen in het 
onderzoeksgebied.  
 
Een vervolgstap van het NGE-bodemonderzoek wordt 
geadviseerd. Tevens vormt een positief advies de legitimatie 
voor het indienen van een Raadsbesluit t.b.v. van een 
Rijksbijdrage. 

Negatief advies - Op basis van de beoordeling en evaluatie van het feitelijk 
bronnenmateriaal wordt niet verwacht NGE aan te treffen in het 
onderzoeksgebied.  
 
Een vervolgstap van het NGE-bodemonderzoek wordt niet 
geadviseerd. De geplande werkzaamheden kunnen regulier 
worden uitgevoerd. 

Niet Gesprongen 
Explosieven - 
Risicogebied 

NGE-risicogebied Gebied waar op basis van feitelijk bronnenmateriaal een risico 
op het aantreffen van NGE bestaat naar de situatie van 1940-
1945 (inclusief naoorlogse munitieruimingen en 
opsporingsactiviteiten). 
 
Het NGE-risicogebied is horizontaal afgebakend, waarin zijn 
opgenomen: 
- Eventuele onzekerheden en onnauwkeurigheden uit het 

bronnenmateriaal (o.a. cartografische onnauwkeurigheden). 
- De maximale horizontale verplaatsing van NGE in de 

bodem. 
Niet Gesprongen 
Explosieven -
Risicokaart 

NGE-risicokaart Cartografische weergave van het (de) NGE-risicogebied(en).  
 

Projectgebonden 
Risicoanalyse - Niet 

PRA-NGE Bureaustudie waarin het verdachte gebied binnen het NGE-
risicogebied wordt afgebakend. Daarnaast worden de risico’s van 
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Begrip Afkorting Definitie 
Gesprongen 
Explosieven 
 

de voorgenomen reguliere werkzaamheden in relatie tot de aan 
te treffen NGE vastgesteld. 
 
De PRA-NGE bestaat o.a. uit: 
- Indien nodig het opvullen van leemten in kennis van het 

HVO-NGE. 
- De horizontale en verticale afbakening van het verdachte 

gebied. 
- Een NGE-Risicoanalyse. 
- Het bepalen van aanvaardbare risico’s. 
- Het opsporingsadvies 
- De mogelijkheid tot een proefdetectie. 

Verdacht gebied - De horizontale en verticale afbakening van het NGE-risicogebied.  
 
Bij de afbakening is o.a. rekening gehouden met: 
- Het vaststellen van de horizontale verplaatsing van de NGE 

in de bodem (inkaderen NGE-Risicogebied). 
- De mogelijke inperking van de onzekerheden en 

onnauwkeurigheden uit het bronnenmateriaal. 
- De naoorlogse werkzaamheden (zoals ontgravingen, 

ophogingen etc.). 
- De bodemkundige parameters (zoals grondsoort en 

draagkracht van de grond). 
Opsporingsgebied - Het verdachte gebied binnen het werkgebied waar voorafgaand 

aan de reguliere werkzaamheden de opsporing naar NGE wordt 
geadviseerd. 

Bijdragebesluit / 
Gemeentefonds 

- Regeling voor Rijksfinanciering van (een deel) van de kosten 
voor het NGE-bodemonderzoek. 

Proefdetectie - Een steekproef die binnen het opsporingsgebied kan worden 
uitgevoerd om de mate van detectieverstoring vast te stellen (de 
proefdetectie is non-destructief).  
 
Op basis van een proefdetectie kan de meest efficiënte 
opsporingsmethodiek worden bepaald en het voor de opsporing 
benodigde budget en de doorlooptijd worden onderbouwd.  

Reguliere 
werkzaamheden 

- Alle door de opdrachtgever voorgenomen niet NGE-
gerelateerde werkzaamheden.  
 
Enkele voorbeelden zijn civieltechnische, milieutechnische en 
archeologische werkzaamheden. 
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BIJLAGE 2 OVERZICHT VAN DE (ARCHIEF) INSTELLINGEN 
 

Archief van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) in Soesterberg; 
 

West-Brabants Archief in Bergen op Zoom; 
 

Gemeentearchief Steenbergen in Steenbergen; 
 

Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) in Den Haag; 
 

Luchtfotocollectie en stafkaartcollectie van de afdeling GEO-informatie van het Kadaster in Zwolle (Kadaster); 
 

Luchtfotocollectie The National Collection of Aerial Photography (NCAP) in Edinburgh, Schotland; 
 

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) in Den Bosch; 
 

Semi-Statische Archiefdiensten (SSA) in Rijswijk; 
 

The National Archives (TNA) in Londen; 
 

REASeuro bibliotheek. 
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BIJLAGE 3 GERAADPLEEGDE LITERATUUR  
 
Voor dit HVO-NGE is de volgende literatuur geraadpleegd: 
 

Afkorting Auteur Titel Relevant 
AME Amersfoort, H. e.a., Mei 1940. De strijd op Nederlands grondgebied (Den Haag 2012). Nee 
BAL Baldewyns, A., en 

Herman-Lemoine, A., 
De kanonnen van Walcheren (Brussel 1977). Nee 

BOO Boot, J., en 
Flinkenflogel, N., 

‘Ooggetuigenverslagen: Steenbergen bevrijd (1)’, in: Kroniek van 
Steenbergen, 36 (2004). 

Ja 

BUI1 Buitkamp, J., Van de Mark naar de Moerdijk (Breda 1983). Nee 
BUI2 Buitkamp, J., Verzet in West-Brabant. Deel 3 (Breda z.d.). Ja 
BUI3 Buitkamp, J., Verzet in West-Brabant. Deel 4 (Breda z.d.). Nee 
CAT1 Catsburg, R. W., Raketten over Steenbergen (z.p. 2013). Ja 
CAT2 Catsburg, R. W., Vijf dagen in november. De bevrijding van Welberg en 

Steenbergen in de Tweede Wereldoorlog (Steenbergen 2009). 
Ja  

DEN Denis Whitaker, W., 
en Whitaker, S., 

De strijd om de Schelde. Het verhaal van militairen en burgers 
tijdens de bevrijding van Zuidwest Nederland en Vlaanderen, 
1944 (Den Haag 1984).  

Nee 

DID Didden, J.M.C., ‘Een nieuw soort hel: het militaire verhaal van de bevrijding van 
Woensdrecht en Steenbergen’, in: De Ghulden Roos, 74 (2014). 

Ja 

DOO Doorn, J. van, en Bos, 
J.S., 

Operatie Rebound (Willemstad 1994). Ja 

HAM Ham, W. van, en Bree, 
G. van, 

‘Steenbergen 1940-1945: kroniek van vijf zware jaren’, in: 
Steenbergse courant (4-11-1969).  

Ja 

HOE Hoedelmans, P., De bevrijding van West-Brabant (Roosendaal 1994). Ja 
HUU Huurman, C., Het spoorwegbedrijf in oorlogstijd, 1939-’45 (Eindhoven 2001). Nee 
JOL Jolie, J., Luchtgevechten boven West-Brabant en de Biesbosch 

(Muiderberg 2000). 
Nee 

KAR Karhof, N.J., en 
Winde, P.H. de,  

Zeeland in bewogen dagen 1940-1945 (Middelburg 1949). Nee 

KEM Kemenade, I. van, Bevrijdingsfietstocht in Bergen op Zoom, Steenbergen en 
Woensdrecht (Bergen op Zoom 2004). 

Nee 

KLE Klep, C., en B. 
Schoenmaker, 

De bevrijding van Nederland 1944-1945. Oorlog op de flank (Den 
Haag 1995). 

Ja 

LEE Leest, P. van, en 
Broekhoven, L. van, 

‘Ooggetuigenverslagen: Steenbergen bevrijd (2)’, in: Kroniek van 
Steenbergen, 37 (2005). 

Ja 

LUI Luijten, A.F.M., Canada en Noord-Brabant (Soesterberg 2002). Nee 
MID Middlebrook, M., en 

Everitt, C., 
The Bomber Command War Diaries. An operational reference 
book 1939-1945 (Leicester 1996). 

Nee 

MOU Moulton, J.L., De slag om Antwerpen en Schelde 1944-’45 (Baarn 1978). Nee 
NIM Nederlands Instituut 

voor Militaire Historie 
(NIMH), 

De strijd in Zeeland (Den Haag 2007). Nee 

MOO Mooren, P., Oorlog onderweg (Den Bosch 1994). Nee 
PAT Pater, de, B.C. e.a., Grote Atlas van Nederland 1930-1950 (Zierikzee 2005). Nee 
ROL Rollefson, M., ‘Move to Antwerp and advance to Steenbergen’, in: Green Route 

up: History of the 4th Canadian Armoured Divisional Engineers 
(Ottawa 1945). 

Ja 

SGLO Studiegroep 
Luchtoorlog 1939-
1945 

http://www.studiegroepluchtoorlog.nl/  Nee 

SLO1 Slokkers, C., ‘Verhalen over oorlog en bevrijding (1)’, in: Kroniek van 
Steenbergen, 50 (2009).  

Nee 
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SLO2 Slokkers, C., ‘Verhalen over oorlog en bevrijding (2)’, in: Kroniek van 
Steenbergen, 51 (2009).  

Nee 

SLO3 Slokkers, C., ‘Oorlog en bevrijding’, in: Kroniek van Steenbergen, 
Bevrijdingsnummer 1 (1994).  

Ja 

SLO4 Slokkers, C., ‘Wederopbouw’, in: Kroniek van Steenbergen, 
Bevrijdingsnummer 2 (1994).  

Ja 

THO Thompson, R.W., en 
Hoeksma, C.H.,  

De slag om de Schelde (Hoorn 1957). Nee 

TUI Tuin, van der, H., ‘De verdediging van Bergen op Zoom door het Franse leger mei 
1940’, in: De Waterschans, 2-3 (1969-1971). 

Ja 

ZWA 1&2 Zwanenburg, G.J., En Nooit was het Stil. Kroniek van een Luchtoorlog (2 dln. & 
supplement; Oldemarkt). 

Nee 

Tabel 2: Verwijzing literatuur. 
 
In de onderstaande tabellen wordt per periode de gebeurtenissen die betrekking hebben op het 
onderzoeksgebied weergegeven. 
 
Vooroorlogse periode en de Duitse inval mei 1940 
Duitsland was al tijden bezig met de voorbereidingen voor een overweldigende (lucht-) aanval op West-Europa. 
Tijdens de Duitse inval van 10 mei 1940 werden door de bombardementen voornamelijk militaire doelen en 
vliegvelden in het westen van Nederland getroffen. Rond Den Haag werden op verschillende plaatsen 
parachutisten gedropt. Het bombardement op Rotterdam van 14 mei 1940 dwong Nederland tot overgave. In het 
oosten van het land lagen slechts mondjesmaat kleine groepen grenstroepen en langs de IJssel lag een 
verdedigingslinie. Bij de Grebbelinie heeft het Nederlandse leger drie dagen hard gevochten. Voor dit project is de 
volgende informatie aangetroffen: 
 

Datum / jaar  Gebeurtenis Bron Pag. 
12 mei 1940 Franse troepen in Steenbergen. Luchtgevechten boven de stad, waarbij 

meerdere slachtoffers vallen. Vele woningen, vooral in de Kaaistraat door 
kogels en granaatscherven getroffen.  

o Niet relevant, buiten onderzoeksgebied. 

HAM z.p. 

Groep 12 van het Franse hulpleger vestigde zich in Steenbergen en Oud-
Gastel en zond detachementen naar Dinteloord en Willemstad.  

o Niet relevant, buiten onderzoeksgebied. 

TUI 137 

13 mei 1940 Een aantal vliegtuigen komt boven de gemeente cirkelen en schieten. Een 
tweetal kinderen en enkele Franse officieren en soldaten raken ernstig 
gewond.  

o Niet relevant, buiten onderzoeksgebied. 

HAM z.p. 

14 mei 1940 De eerste Duitse troepen trekken rond het middaguur Steenbergen binnen.  
o Niet relevant, buiten onderzoeksgebied. 

HAM z.p.  

Tabel 3: Overzicht gebeurtenissen Duitse inval mei 1940. 
 

De bezetting van 1940 tot juni 1944 (D-Day) 
Nadat in 1941 de geallieerde verliezen waren gestegen en de luchtoperaties beperkt bleven, kwam er in februari 
1942 een verandering in de Britse strategie. De strategie van de nachtelijke precisiebombardementen werd 
verlaten voor wat betreft Duitsland en vervangen door bombardementsvluchten op Duitse (industrie)steden.  
Op deze wijze hoopten de geallieerden het moreel van de Duitse burgers te breken. Voor de bezette gebieden 
gold nog altijd dat de bevolking zoveel mogelijk gespaard moest blijven en slechts doelen die voor de Duitse 
oorlogvoering van groot belang waren, bestookt mochten worden. In de zomer van 1942 verscheen de 
Amerikaanse luchtmacht ten tonele. In tegenstelling tot de Engelse Royal Air Force (RAF) voerden de Amerikanen 
hun acties overdag uit en hielden zij vast aan de precisiebombardementen. Voor dit project is geen relevante 
informatie aangetroffen met betrekking tot deze periode. 

 
De periode juni ’44 (D-Day) tot en met oktober ‘44 
De voorbereidingen voor operatie Overlord waren al begin 1943 begonnen. De Duitse kustverdediging (de 
Atlantikwall) werd zwaar ondermijnd na de geslaagde geallieerde landingen op 6 juni 1944. De geallieerde 
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opmars naar het noorden verliep redelijk voorspoedig. De geallieerde opmars werd net ten zuiden van Nederland 
wat vertraagd door een ijlings door de Duitsers opgetrokken verdedigingslinie. 
Desondanks werd de tegenstand snel gebroken en kon operatie Market Garden van start gaan. In deze operatie 
zou de nadruk komen te liggen op de juiste afstemming en samenwerking van de luchtlandingstroepen (deel van 
de operatie dat de naam Market kreeg) en de grondtroepen (operatie Garden). Het primaire doel van de operatie 
was de inname van de bruggen over de waterwegen tussen Eindhoven en Arnhem. Om de geallieerde opmars te 
laten slagen was het belangrijk om de diverse steden en dorpen die op de route lagen van de opmars te bezetten 
en te behouden met parachutisteneenheden totdat de landlegers de steden en dorpen bevrijden. Voor dit project 
is de volgende informatie aangetroffen: 

 
Datum / jaar Gebeurtenis Bron Pag. 
Juni 1944 Na de landingen in Normandië werd de bezetter nerveuzer en gevaarlijker. 

Tientallen mannen uit het dorp weren gevorderd om in de Boonhil en elders 
in de polders schuttersputten te graven en duizenden hout palen te planten 
om luchtlandingen te voorkomen.  

o Niet relevant, precieze locatie is niet bekend.  

LEE 12 

Oktober 
1944 

De Duitse primaire defensielijn voor de ‘slag om Steenbergen’ liep vanaf de 
Eendracht bij de Glymesweg, via Kladde door het Westland, Koolbaantje, 
Hoogstraat, Welbergsedijk en via de Overval naar de Vliet.  
 
Vanaf de Witte Ruiter, over de Oudlandsestraat, langs Padmos, over de 
Boomdijk tot aan de Polderwatergang in de Nieuwe Cromwielpolder, liep een 
onafgebroken dubbele rij prikkeldraad door het bouwland en de bossen. Het 
terrein tussen de rijen prikkeldraad had men bezaaid met mijnen. Naast de 
mijnenvelden tussen de prikkeldraadversperring lagen bij de meeste 
kruispunten en waterovergangen in de ‘vesting’ eveneens mijnen. 
 
Langs de Welbergsedijk maakten de woonhuizen onderdeel uit van de Duitse 
verdediging. In de meeste huisjes waren dan ook Duitse militairen gelegerd. 
Op de boerderij van de familie Koolen op de hoek van de Boomdijk en de 
Dwarsdijk was in de kelder van het woonhuis een soort commandocentrum 
gelegerd.  
 
Onderstaand: kaart met de Duitse verdedigingslinie rond Steenbergen. De 
tekening is gebaseerd op een kaart met door de Canadezen ingetekende 
Duitse stellingen. De kaart is gemaakt op 17 oktober op basis van 
luchtverkenningen. De geschutsopstellingen zijn op basis van mondelinge 
informatie ingetekend. De posities van de stellingen komen overeen met 
posities zoals die worden vermeld in Canadese gevechtsrapporten. 
 
 

CAT2 15-20 
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Datum / jaar Gebeurtenis Bron Pag. 

 

. 
o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 3.1. 

29/30 
oktober 1944 

Na de bevrijding van Breda kwam de gehele frontlijn weer in beweging, 
omdat de Duitsers opnieuw vrijwillig een stap terug deden. Het LXVII. 
Armeekorps kreeg in de nacht van 29 op 30 oktober toestemming zich op de 
Mark-Dintellinie te laten terugvallen. Daarbuiten moesten alleen nog 
steunpunten bij Nieuw-Vossemeer en Steenbergen worden ingericht om 
Tholen af te schermen. Van west naar oost werden de overgangen bij 
Moerdijk nu beschermd door de Kampfgruppe Chill en de 346., de 245., en 
711. Division. De commandant van de 719. Infanteriedivision kreeg van het 
OKW het bevel over de verdediging van dit bruggenhoofd Moerdijk. Hitler 
zelf verordende op 29 oktober nog dat een geallieerde omtrekkende 
beweging via West-Brabant en Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden naar 
Walcheren voorkomen diende te worden. Dat bevel had al snel weinig zin 
meer: drie dagen later begonnen de geallieerde landingen op de Walcherse 
kust. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 3.1. 

KLE 219-
220 

In de nacht van 29 op 30 oktober werd het granaatvuur op de gemeente 
Steenbergen geopend. In totaal werden vanwege de beschietingen in de 
gemeente 230 huizen verwoest. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 3.1. 

SLO4 29 en 
32 

Aan het eind van de maand oktober begonnen de beschietingen op 
Steenbergen en omgeving. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 3.1. 

BOO 5 
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Datum / jaar Gebeurtenis Bron Pag. 
Het kleine Welberg werd het centrale middelpunt van een hevige strijd tussen 
een zich hardnekkig verdedigende Wehrmacht en aanvallende geallieerden. 
De nacht van zondag 29 oktober beleefden de Welbergenaren angstige 
momenten. Ze verschansten zich in hun huizen en luisterden de hele nacht 
naar het naderende geluid van ontploffende granaten en bulderend 
afweergeschut.  
 
Zondag 29 oktober werd Welberg reeds in de ochtenduren opgeslokt in de 
frontlinie. Zondagmiddag werden aan de zuidkant van Welberg de eerste 
boerenschuren in brand geschoten. De Duitsers doorkruisten met zware tanks 
het dorp, om op strategische punten stelling te nemen. Op verscheidene 
plaatsen werd het afweergeschut in gereedheid gebracht en de 
dorpsbewoners trokken zich massaal terug in hun woningen. De hele nacht 
was het geluid van hevige bombardementen te horen. 
 
Maandagmorgen 30 oktober keerde de rust terug. Er werd nog sporadisch 
geschoten. In de namiddag braken de gevechten heviger los dan ooit 
tevoren. De Canadezen hadden reeds stelling genomen ter hoogte van de 
stenen muur in Oudland en beschoten van daaruit onophoudelijk de 
dorpskern. De Duisters bliezen de brug over de Boomvaart ter hoogte van de 
Bocht op, om de geallieerden de directe toegang tot Welberg te ontnemen. 
Het vuurgevecht woedde de gehele nacht door. De huizen in Welberg werden 
stuk voor stuk kapotgeschoten. De Duisters trokken zich terug en 
verschansten zich in de pastorie, het klooster en diverse woningen in de 
dorpskern. De geallieerde troepen kwamen steeds dichterbij. De 
beschietingen werden heviger en heviger. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 3.1. 

LEE 14-16 

Volgens de mondelinge bronnen waren er geen grootschalige beschietingen, 
maar vielen er op onregelmatige tijden en plaatsen granaten. Cornelius 
Smout (35 jaar oud) werd door een scherf getroffen in de hals op 30 oktober 
1944. Hij overleed terwijl hij bezig was met werkzaamheden aan de 
schuilkelder achter zijn huisje in de Hoogstraat. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 3.1. 

CAT2 30 

De positie van het 67e Duitse Legerkorps was op maandag 30 oktober 1944 
vrij zwak. Gedurende de nacht van 29 op 30 oktober vond over de gehele 
linie van het korps een massale terugtocht plaats. Kampfgruppe Chill nam 
haar positie in ten zuiden van Steenbergen, nabij Welberg. Tussen 
Steenbergen en Stampersgat bevonden zich op dat moment vrijwel geen 
troepen. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 3.1. 

DOO 18 

31 oktober/ 
1 november 
1944 

Ook aan de linkervleugel van het 1e Korps verliep niet alles naar wens. De 4e 
Canadese Pantser Divisie had, evenals ook bij de andere divisies het geval 
was, de Duitse weerstand onderschat. Tijdens een aanval op Steenbergen 
waren de tanks van deze pantserdivisie ten zuiden van Welberg vastgelopen. 
Met name in het gebied tussen Welberg en Moerstraten bleken nogal wat 
antitankmijnen te liggen. De 4e Pantser Brigade werd uitgebreid met het 
Algonquin Regiment van de 10e Infanterie Brigade en kreeg als taak naar 
Steenbergen door te stoten. 
 
Het plan van de Algonquins zag er voor de nacht van dinsdag 31 oktober op 
woensdag 1 november vrij klassiek uit. Een deel van de B-Compagnie zou 
langs de Oudlandsestraat oprukken, terwijl de gehele A-Compagnie en het 
restant van de B-Compagnie dwars door het bos ten zuidwesten van Bocht en 
Welberg naar deze buurtschappen zou trekken. De C-Compagnie zou de 
beide eenheden later volgen om Steenbergen in te nemen. Doordat de 

DOO 31-33 
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Datum / jaar Gebeurtenis Bron Pag. 
opmars dwars door bosgebied heen trok, waren de Canadian Grenadier 
Guards nauwelijks in staat de Algonquins met tanks te ondersteunen. 
 
De aanval zou om 22.00 uur plaatsvinden. Gedurende de eerste minuten 
verliep de tocht van de A- en C-Compagnie zonder problemen. De 
voorposten van het bataljon Ersatz und Ausbildungs Regiment Hermann 
Göring werden bij het buurtschap Bocht door de Canadezen onder de 
voet gelopen. De Algonquins namen zo'n 35 man van deze eenheid 
gevangen. De B-Compagnie begon zich rond het buurtschap in te graven. De 
beide andere compagnieën trokken door hun stelling in de richting van 
Welberg. Hier stak men de Boomvaart, een oude turfvaart die de 
buurtschappen Welberg en Bocht van elkaar scheidde, over. Vervolgens 
namen de beide compagnieën stelling in en rond woningen in Welberg. 
Vanaf dat momentkwamen alleen nog maar onrustbarende berichten op het 
hoofdkwartier van plaatsvervangend commandant majoor L.C. Monk binnen. 
Kennelijk was de Duitse hoofdmacht ten zuiden van Steenbergen 
gealarmeerd. De Canadezen waren echter niet op de hoogte van het feit dat 
behalve Kampfgruppe Chili ook de 667e Duitse Sturmgeschutz Brigade zich in 
Steenbergen had teruggetrokken. Hoewel genoemde brigade de laatste paar 
dagen door de acties nog wel enige stukken rijdend geschut had verloren, 
had men nog altijd de beschikking over zo'n dertien Sturmgeschütze. Het 
gebrek aan ondersteuning van tanks bij de Algonquins en de afwezigheid van 
antitankgeschut, zouden spoedig hun tol eisen. Bovendien begonnen de 
Duitsers de Canadese posities rond 23.00 uur onder vuur te nemen. 
 
De beide compagnieën in Welberg raakten na middernacht behoorlijk in het 
nauw. Een tweede commandant, majoor D. Atkinson van de A-Compagnie, 
raakte eveneens door granaatvuur gewond. Om circa 2.00 uur vond de 
verwachte aanval van de 667e Duitse Sturmgeschutz Brigade plaats. Er 
werden perimeters gevormd, een klassieke manier van verdediging om te 
voorkomen onder de voet gelopen te worden. De kern van de verdediging 
vond plaats rond een woning bij de kerk van Welberg. Vanaf 4.00 uur ging 
het radiocontact met de beide eenheden rond de kerk verloren. In het 
bataljonshoofdkwartier in Moerstraten had men absoluut geen vermoeden 
van wat zich in Welberg afspeelde; wel kreeg men het idee dat er iets 
vreselijks te gebeuren stond. Inderdaad bevonden beide compagnieën zich in 
een onhoudbare positie. Op een gegeven moment ramde een Sturmgeschutz 
de woning die als compagnieshoofdkwartier diende. Bij gebrek aan 
antitankwapens konden de aldaar aanwezige Algonquins niets anders doen 
dan zich overgeven. De commandant van de C-Compagnie, majoor A.J.K. 
Stirling, gaf het bevel zich uit Welberg terug te trekken onder het motto 
'redde wie zich redden kan'. Een terugtocht was vrijwel onmogelijk; de 
Algonquins waren volledig ingesloten. De Duitsers hielden de enige 
terugtocht, namelijk de brug over de Boomvaart, onder vuur. Slechts enkelen 
slaagden erin te ontkomen. 
 
Majoor Stirling vertelde wat er precies gebeurde: 
Toen wij de straat overstaken in de richting van het 14e Peloton, werden wij 
teruggedreven door geweervuur en handgranaten van de vijand. Op dat 
moment zag ik wat ik nog niet eerder had gezien - een klein kanaal (de 
Boomvaart) aan het andere eind van de straat. De enige manier naar de 
andere zijde van het kanaal was een kleine brug, die constant onder vuur 
gehouden werd. 
 
Om acht uur 's morgens viel de vijand wederom aan - infanterie en twee 
pantservoertuigen. Wij slaagden erin de infanterie van ons af te houden 
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Datum / jaar Gebeurtenis Bron Pag. 
totdat de tanks (Sturmgeschütze van de 667e Sturmgeschutz Brigade) ons 
gebouw daadwerkelijk naderden en granaten begonnen af te vuren. 
De vijand had ons vrijwel geheel omsingeld. Wij hoorden hoe onze 
voorposten gevangen genomen werden. Ik gaf de overige manschappen het 
bevel het gebouw via de achterzijde te ontvluchten. Wij slaagden erin de 
gebouwen door enkele achtertuinen en een open veld te verlaten. Kapitein 
Roberts en sergeant-majoor Fricker wisten met nog een man te ontsnappen. 
Onder een regen van lood staken zij het veld over. 
 

 
o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 3.1. 

Dinsdagmiddag 31 oktober werden de kerk en de tegenover liggende 
jongens- en meisjesschool vol geraakt. De kerktoren werd vrijwel geheel 
verwoest. Voltreffers sloegen stukken uit het middenschip. Continu werd over 
en weer geschoten. In de nacht van dinsdag op woensdag trokken de 
Canadezen eindelijk in het schemerdonker Welberg binnen. Iedereen dacht 
dat Welberg bevrijd was.  
 
De Duitse bezetter bleek zich slechts te hebben teruggetrokken met de 
bedoeling zich te hergroeperen en plaatste onmiddellijk een tegenoffensief. 
De Canadezen werden door het onverwachte venijn verrast en door de 
Duitsers teruggeslagen. Na de wraakactie van de Duitsers gingen de 
geallieerden het gevecht opnieuw aan. Via het Oudland en de Groenedijk 

LEE 14-16 
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Datum / jaar Gebeurtenis Bron Pag. 
werd Welberg aan twee kanten belegerd. Bij dit sterk offensief zouden de 
Duisters tenslotte uit het Steenbergse kerkdorp verdwijnen. Op 4 november 
na een hevig slotoffensief was de definitieve bevrijding een feit. Van enige 
feeststemming was geen sprake. Alles lag in puin. Het kleine gehucht was het 
middelpunt geweest van een beslissende strijd. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 3.1. 
Welberg zelf leek een spookdorp. Er was niemand te bekennen. De bevolking 
was gevlucht op advies van de Duitsers of zat in de schuilkelders. Vreemd 
genoeg was er ook geen enkele Duitser te zien. Tevens waren de Duitse 
kanonnen, die de dag ervoor opgesteld waren in de Wipstraat, verdwenen. 
 
De opmars van A-compagnie liep volgens plan. Bij het kapelletje aangekomen 
was de tegenstand tot die tijd te verwaarlozen. Er was al een tiental Duitsers 
gevangengenomen. De meesten werden half slapend in hun schuttersputje 
aangetroffen. De aanval verliep tot op dat moment boven verwachting. Het 
hoofdkwartier van A-compagnie vestigde zich bij boer Koch op de boerderij 
aan de Hoogstraat. 
 
Sergeant Caya beschrijft de beginperiode van de aanval in zijn boek ‘Warpath 
Days’. De manschappen lopen vanaf boerderij ‘de Lantaarn’ richting de 
Hoogstraat: ‘.....Ons peloton liep in ganzenmars over het bouwland in de 
richting van Welberg. De nacht was vrij helder en we konden zo’n honderd 
meter ver kijken. Het bouwland was erg nat en de modder kleefde zwaar aan 
onze schoenen. Op een gegeven moment konden we niet ver voor ons Duitse 
schuttersputjes onderscheiden. De soldaat die onze rij aanvoerde, sloop naar 
een schuttersput waarin zich een slapende Duitser bevond. Hij tikte op de 
schouder van de slapende man en fluisterde ‘nix sprieken’. De Duitser opende 
zijn ogen en omringd door Canadezen was hij gedwongen zich over te geven. 
De gevangene werd langs de rij Canadezen naar achteren afgevoerd. In totaal 
wisten we op deze manier een dozijn gevangenen af te voeren. Door het 
onverwachte succes was de situatie erg opwindend. Het voelde alsof we op 
lucht liepen. Een nadeel was wel dat we geen gelegenheid hadden om de 
Duitsers te fouilleren. De jongens die bij het bataljon waren achtergebleven, 
hadden deze keer geluk. Toen we verder liepen hoorden we explosies uit de 
richting van Welberg. We hoorden in de verte iemand schreeuwen en 
huilende kinderen. Voordat we in de bebouwde kom aankwamen, werden 
enkele boerderijen op de aanwezigheid van vijanden gecontroleerd. Zonder 
grote problemen wisten we de Duitsers te verjagen. Zodra we de bebouwing 
bereikten, begon de vijand tegenstand te bieden....’ 
 
Een patrouille van A-compagnie meldde rond 1.00 uur dat er op de hoek van 
de Wipstraat en de Hoogstraat een Duits pantservoertuig was gesignaleerd. 
Gesterkt in het relatieve succes van de missie tot dan toe, trok A-compagnie 
onder leiding van Major Atkinson via de huisjes aan de Hoogstraat Welberg 
binnen. Er ontstonden schermutselingen en Major Stirling (commandant van 
C-compagnie die zich bij het kapelletje bevond) stuurde No. 13 peloton onder 
Lieutenant Beckett Welberg in. De mannen van A-compagnie kwamen onder 
hevig afweervuur in de Hoogstraat. Gedurende een korte periode zaten ze 
vast in een spervuur van mortieren, geweren en artillerie. Major Atkinson 
kreeg een vijandelijke kogel in zijn been. Uiteindelijk rond 3.00 uur meldde A-
compagnie dat Welberg was geconsolideerd en dat een patrouille richting 
Molenweg had bericht dat de route vrij was. Major Stirling volgde de weg van 
A-compagnie om volgens plan door Welberg richting Molenweg op te 
trekken. 
 
De Duitsers deden een tegenaanval, ondersteund door twee Sturmgeschütze. 

CAT2 36 
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Datum / jaar Gebeurtenis Bron Pag. 
De aanvallers kwamen vanaf de Molenweg via de Wipstraat naar Welberg. De 
Canadezen wisten met tegenvuur de ondersteunende Duitse infanterie van de 
pantservoertuigen te scheiden en de aanval werd gesmoord. De gepantserde 
voertuigen dropen af in oostelijke richting. Het tijdstip van deze aanval moet 
ongeveer 5.00 uur geweest zijn. 
 
Ondertussen hadden de troepen van het Fallschirmjäger Ausbildungs und 
Erzats Regiment ‘Hermann Göring’ een hernieuwde aanval ingezet, wederom 
met ondersteuning van gemechaniseerd geschut. Het tijdstip was inmiddels 
8:00 uur op 1 november. De chaos was compleet. Nadat een deel van het 
peloton over de vaart was gevlucht, wisten de Duitsers de huizen aan de 
Corneliusstraat te bezetten en legden de brug en Boomvaart onder vuur. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 3.1. 
Divisiecommandant Harry Forster had er behoorlijk de pest in dat de opmars 
was vastgelopen. Zijn divisie stond op 31 oktober op drie kilometer van de 
Steenbergse Vliet, bij Welberg. Dit dorp en Steenbergen werden verdedigd 
door twee bataljons parachutisten. Zuidelijk en westelijk van Welberg lagen 
de oude bekenden van III./FJR 6 (Von Hütz) en in Welberg bevond zich 
I./Fallschirm Panzer Ersatz und Ausbildungs-Regiment Hermann Göring (Pohl). 
De Fallschirmjäger werden gesteund door zes of zeven Sturmgeschütze van 
Sturmgeschützbrigade 667. Deze rupsvoertuigen grepen meteen in door de 
bouw van een brug over Bergse Water te verstoren. Een tweede Canadese 
poging vlakbij mislukte ook en het was duidelijk dat de aanval vanuit de 
richting van Moerstraten moest komen.   
 
Ook hier probeerden twee Schurmgeschütze de constructie van een brug te 
verhinderen, maar dat mislukte en om 10.17 uur was de brug gereed. Binnen 
tien minuten rolden de eerste tanks van No. 3 Squadron van de Canadian 
Grenadier Guards (22 CAR) er overheen en gingen op weg naar Steenbergen. 
Mijnen en een anti-tankmuur verderop maakten een voortijdig einde aan 
deze aanval. Foster gaf de Alconquins opdracht Steenbergen in een 
nachtaanval te veroveren. De aanval ging om 20.00 uur van start. Ondanks 
taai Duits verzet bereikten de Alconquins een kruispunt ter hoogte van 
Welberg. Daar hielt B-Compagnie halt. Intussen waren hun collega’s van de 
A- en C-Compagnies in grote problemen geraakt. Pohls mannen lanceerden, 
ondersteund door twee Sturmgeschütze, een tegenaanval en maakten 27 
gevangenen. De Alconquins restte geen andere keuze dan zich terug te 
trekken op hun uitgangspositie. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 3.1. 

DID 40-41 

’s Avonds en ’s nachts marcheerden de 4th Armoured Brigade en het 
Alconquin Regiment in de richting van Steenbergen. Hevige gevechten 
ontstaan bij Welberg, waar twee compagnieën van de Canadezen door de 
Duisters worden teruggedreven. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 3.1. 

HAM z.p.  

Nadat op 29 oktober het inleidende artillerievuur was begonnen, veroverden 
de Alconquins het kerkdorp Welberg in de nacht van 31 oktober op 1 
november. Maar daarna barstte de tegenaanval los en moesten de 
Canadezen terug. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 3.1. 

HOE 40 

Tabel 4: Overzicht gebeurtenissen juni t/m oktober 1944. 
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Winter ’44-’45 tot en met de Duitse capitulatie mei 1945 
De operatie Market Garden was voor de geallieerden uiteindelijk geen succes; het leverde strategisch weinig baat 
op. In de winter van 1944-1945 lag het front nagenoeg onbeweeglijk stil, dwars door Nederland, vanaf de 
Oosterschelde via Moerdijk richting Nijmegen. In die periode namen de grondgevechten af, maar werden de 
luchtgevechten en bombardementsvluchten richting Duitsland geïntensiveerd. Ook boven de bezette gebieden in 
Nederland nam het aantal luchtactiviteiten toe. Voor dit project is de volgende informatie aangetroffen: 
 

Datum / jaar Gebeurtenis Bron Pag. 
November 
1944 

De gehele laatste week voor de bevrijding van Steenbergen lagen 
Steenbergen en Welberg onder geregeld artillerievuur van de geallieerden. 
Dit heeft op veel plaatsen veel leed gebracht. In Steenbergen waren over de 
gehele gemeente geteld een veertigtal doden te betreuren. Voorts werden 
over de hele gemeente 230 gebouwen totaal verwoest, waaronder een kerk, 
de watertoren en enkele schoolgebouwen; 400 gebouwen waaronder kerken 
en scholen werden ernstig en 575 gebouwen licht beschadigd. Ongeveer 
duizend mensen werden dakloos. In de vroege ochtend van 4 november 1944 
werd Steenbergen bevrijd. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 3.1. 

BUI2 23 

Zes dagen en nachten vlogen granaten gierend en huilend over Steenbergen. 
Bijzonder zwaar getroffen werd Welberg. De kerk kreeg meerdere voltreffers 
en is onbruikbaar, de scholen, het klooster en het patronaat zien er ook 
verschrikkelijk uit. Ook zijn hier de meeste woningen totaal vernield of 
onbewoonbaar. De Welberg heeft verder nog de meeste slachtoffers te 
betreuren. Zwaar gehavend zijn de beide bouwverenigingen in de Molenweg, 
de Wipstraat met Wouwsestraat, het Oudland en de Burgemeester van 
Loonstraat. Zoals reeds gezegd zijn er veel meer wijken zwaar getroffen en 
praktisch is er geen straat of er zijn huizen vernietigd. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 3.1.  

SLO3 12-
13 

1 november 
1944 

Het plan voor de hernieuwde aanval op Welberg werd serieus ter hand 
genomen door de staf van de 10e infanteriebrigade. De hoofdas van de aanval 
bleef Welberg. De motivatie hiervoor is onbekend. In plaats van een aanval 
met één (verzwakt) bataljon, werd nu een complete brigade inclusief 
ondersteunende troepen in de strijd geworpen.  
 
In de sector Oudlandsestraat bij de tankmuur werd het Lincoln and Welland 
Regiment ingezet. Hun opdracht was om naar de Hoogstraat op te trekken en 
via de Oudlandsestraat Steenbergen binnen te trekken. In de sector 
Boomdijk/Groenedijk werd het Algonquin Regiment ingezet. Hun opdracht 
was om Welberg via deze route te bezetten. De Argylls werden in reserve 
gehouden. Afhankelijk van het succes zouden zij in één van de sectoren 
worden ingezet om de opmars naar Steenbergen af te maken. 
 
Ter ondersteuning was gemechaniseerd geschut (M10 ‘Achilles’ Tank 
destroyers) van het 5th Anti-Tank Regiment RCA toegevoegd aan de infanterie. 
Hun opdracht was om de Duitse Sturmgeschütze onschadelijk te maken. De 
‘Rainbow Battery’ (14th Anti-Tank Battery) werd toegevoegd aan het Lincoln 
and Welland Regiment. De 96th Anti-Tank Battery stond onder bevel van het 
Algonquin Regiment. 
 
Eveneens waren elementen van het verkenningsregiment South Alberta 
Regiment en de New Brunswick Rangers (13th Independent Machinegun Coy, 
bewapend met zware mortieren en Vickers machinegeweren) aan de 
infanterie toegevoegd. A-Squadron van de South Alberta’s stond tijdens de 
actie onder bevel van het Algonquin Regiment. Een ongeïdentificeerd 
Squadron van de South Alberta’s stond onder bevel van het Lincoln and 
Welland Regiment. 

CAT2 51-
55 
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Datum / jaar Gebeurtenis Bron Pag. 
 

 
Zoals eerder beschreven bleef Welberg de hoofdas voor de aanval. De 
vijandelijke stellingen zouden ter voorbereiding van de aanval met een  
luchtaanval en artillerie worden beschoten. Met twee infanteriebataljons 
moest vervolgens de verdedigingslinie rond Steenbergen doorbroken 
worden. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 3.1. 
2/3 
november 
1944 

Aan de meest linkse flank van het 1e Britse Korps zouden de Algonquins, 
ondersteund door de voltallige infanterie van de 10e Infanterie Brigade in de 
nacht van donderdag 2 op vrijdag 3 november nogmaals een poging 
ondernemen om Welberg in bezit te krijgen.  
 
In verband met de aanwezigheid van Sturmgeschütze rond Welberg, werden 
M-10’s van de 96e Anti-Tank Batterij van het 5e Anti-Tank Regiment achter de 
hand gehouden. De aanval zou op donderdag 2 november om 19.00 uur 
plaatsvinden. De Canadese artillerie nam de vijandelijke posities reeds 
gedurende vele uren onder vuur. In de namiddag voerde een squadron 
Typhoons, duikbommenwerpers, van de Royal Air Force bovendien aanvallen 
uit op diverse stellingen van de beide bataljons van het Ersatz und 
Ausbildungs Regiment Hermann Göring en het 3e Bataljon van het 6e 
Fallschirm Jäger Regiment ten zuiden van Steenbergen. Tevens was nog 
minimaal één compagnie van de 667e Sturmgeschutz Brigade aanwezig. 
Hoewel hier en daar vijandelijke stellingen werden uitgeschakeld, kon de 
hoofdverdediging niet aangetast worden. 
 
Gedurende de eerste uren van de aanval boekten de Algonquins goede 
vooruitgang. De Lincolns daarentegen hadden veel last van mortiervuur. Op 
verzoek van de bataljonscommandant van het Algonquin Regiment reden de 
vier M-10's van de B-Troop van de 96e Anti-Tank Batterij naar de voorste linies 
om de meest vooruitgeschoven pelotons van de eenheid vuursteun te 
verlenen. Op het moment dat deze Canadese Shermans arriveerden, 
startte een viertal Sturmgeschütze juist een tegenaanval. De M-10's bleken 
echter geen partij te zijn voor het Duitse mobiele geschut. Nog voordat de 
Shermans in de gelegenheid waren dekking te zoeken, werd de eerste M-10 
door een parachutist met een Panzerfaust in de omgeving van het huidige 
voetbalveld in Welberg uitgeschakeld. Drie militairen verbrandden levend in 
hun tank. Slechts een van de vier wist, met zware brandwonden, de 
eigen linies te bereiken. Een tweede M-10, die de eerste vergezelde, kon ook 
niet op tijd wegkomen. In het licht van de fel brandende Sherman bleek 

DOO 36 
en 
47-
49 



 
   

 
   
72723/RO-170121 versie 1.0 DR HVO-NGE Welberg Centrumplan Pagina 41 van 64 

 
 

Datum / jaar Gebeurtenis Bron Pag. 
deze tweede Sherman van de B-Troop een gemakkelijk doelwit voor de 
Sturmgeschütze. De gehele vierkoppige bemanning van deze tank wist uit de 
brandende M-10 te ontsnappen. Beide overgebleven Shermans trokken zich 
vervolgens schielijk terug. 
 
Door alle tegenstand rukten beide infanteriebataljons slechts langzaam op. 
Pas omstreeks 4.00 uur bereikte het Lincoln and Welland Regiment de 
vooraf gestelde doelen, die slechts 2,5 kilometer noordelijker lagen dan het 
punt waar men de avond ervoor om 19.00 uur aan haar 'opmars' was 
begonnen. Na een redelijk voorspoedige aanvang, verliep het optrekken bij 
de Algonquins ook maar langzaam. De pas gearriveerde versterkingen bleken 
in het geheel geen gevechtservaring te hebben. Kapitein Stock van de A-
Compagnie rapporteerde aan het bataljonshoofdkwartier dat enkele van de 
pas gearriveerde militairen de benen namen toen de Duitsers met hun 
gemechaniseerd geschut het vuur openden. Rond 7.00 uur bereikte de D-
Compagnie de eerste woningen van Welberg. De C-Troop van 
de 96e Anti-Tank Batterij vergezelde deze Algonquins. Direct na zonsopgang 
kreeg men de zoveelste tegenaanval te verduren. Duitse Sturmgeschütze, 
vergezeld van parachutisten, naderden vanuit noordelijke richting de 
Canadese posities in Welberg. De commandant van de troop Honey, gaf zijn 
vier M-10's het bevel het gevecht aan te gaan om de infanterie te 
beschermen. Hierop ontstond een buitengewoon fel treffen tussen beide anti-
tank eenheden. Honey slaagde er in een Sturmgeschutz uit de weg te ruimen 
door dwars door een schuur te schieten waarachter de Duitser zich had 
verscholen. Bovendien ontstond een fel man tegen man gevecht rondom 
enkele woningen in Welberg. De C-Compagnie kwam haar zustercompagnie 
tijdig te hulp en nam vervolgens eveneens deel aan het gevecht dat de gehele 
vrijdagmorgen zou voortduren. 
 
Op een gegeven moment vroeg majoor Cassidy, commandant van de D-
Compagnie, om vuursteun op posities die op nog geen honderd meter 
van de eigen posities gelegen waren. Pas nadat Cassidy had aangegeven 
deze verantwoordelijkheid te nemen, kreeg hij de door hem gevraagde 
vuursteun. Om circa 11.00 uur slaagden de overgebleven Sturmgeschütze er 
in de M-10 van troopcommandant Honey uit te schakelen. De Sherman raakte 
direct in brand; Honey en artillerist Riley slaagden er niet meer in 
de tank tijdig te verlaten. Tegen het middaguur trokken de aanvallende 
Duitsers zich terug. Het 5e Anti-Tank Regiment zou echter nog meer M-10's 
verliezen. In een direct gevecht in de bosachtige omgeving van Bocht met 
wederom de 667e Duitse Sturmgeschutz Brigade gingen rond 
het middaguur opnieuw twee M-10's verloren.  
 
In de middag van vrijdag 3 november ondernamen de Duitsers geen verdere 
pogingen om de Canadezen ten zuiden van Steenbergen te verdrijven. 
Wel lagen de beide Canadese bataljons de gehele middag en avond nog 
onder intensief granaat- en mortiervuur. Op haar beurt beantwoordde de 
divisie-artillerie van de 4e Pantser Divisie dit vuur. Het vele granaatvuur had in 
Steenbergen en de buurtschappen Bocht en Welberg zware verwoestingen 
aangericht. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 3.1. 
Omstreeks 17.00 uur voerden 40 raketvliegtuigen (Typhoons) aanvallen uit op 
Welberg en de zuidzijde van Steenbergen. De doelen van de operatie met de 
codenaam ‘Winkle’ waren de Hoogstraat vanaf de Bergse Grintweg tot in 
Welberg, de Corneliusstraat en Welbergsedijk tot aan de polderwatergang. 
Tevens moesten de Molenweg en de Krommeweg tot de Laurentiusdijk 
worden bestookt. De bommen en raketten van de Typhoons veroorzaakten 

CAT2 56-
72 
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enorme kraters met een doorsnede van een meter of acht en een diepte van 
zo’n twee meter. 
Na de luchtaanval volgde een artilleriebarrage met 25-Pounder veldartillerie 
tot de middelzware artillerie van het 7th Medium Regiment RCA. Vervolgens 
volgde dekkingsvuur voor de aankomende aanval met een serie 
concentraties. Twaalf minuten voor het tijdstip dat de infanterie zou aanvallen, 
brandde de artillerie in Halsteren los. Om 19.00 uur, het moment van de 
aanval, werd het vuur verlegd van de Duitse voorste linie langs de 
Hoogstraat/Welbergsedijk naar de Molenweg/Oudlandsestraat. Praktisch de 
hele zuidrand van Steenbergen werd in puin gegooid. De beschieting werd 
volgehouden tot 19.25 uur, 25 minuten na het tijdstip van de aanval. De 
beschieting van Welberg is erg hevig geweest. Er werden later complete 
knotwilgen gevonden aan de overzijde van de dijk waar ze geplant waren. 
 
A-compagnie stak de Boomvaart over en bewoog zich richting Welberg, door 
het bos parallel aan de Boomvaart. Onmiddellijk openden de verdedigers het 
vuur. Eén van de Canadese voertuigen raakte vast in de modder en met 
vereende krachten werd het zware gevaarte losgetrokken. Het Duitse vuur 
verhevigde en de kogels floten over de dijk. De voortgang was erg langzaam, 
mede door het kleine aantal soldaten dat aanwezig was. De mannen werden 
hierdoor extra gehinderd door het Duitse afweervuur. Om 20.45 uur vuurde 
een Duitse mobiele vuurmond vanuit Welberg op de aanvallers. Een M10 Tank 
destroyer werd een half uur later geraakt en begon te branden. Rond 
middernacht waren de aanvallers teruggetrokken naar hun uitgangspositie 
aan de Boomdijk. 
 
Doordat de rechterflank aan de Groenedijk onverdedigd werd, werd een 
sectie langs de dijk opgesteld voor eventuele penetratie vanaf die kant. 
Omdat ten oosten van de Groenedijk het gebied min of meer onder water 
stond was de kans op een Duitse aanval echter klein. Waarschijnlijk konden de 
Duitse verdedigers de mannen van D-compagnie niet horen vanwege het 
lawaai vanaf de Boomdijk, want pas driehonderd meter voor de bebouwde 
kom werd met een machinegeweer het eerste tegenvuur gegeven. 
 
Toen het eerste voertuig de bocht omging binnen de bebouwde kom van 
Welberg, vuurde een Duitser zijn pantserfaust. Het projectiel miste zijn doel, 
raakte een hoop koolrapen en ontplofte in de lucht. De sectie van Lieutenant 
Neil maakte korte metten met dit kleine groepje verdedigers. Een stukje 
verder op de Welbergsedijk leverde een groep Duitsers in een schuur 
tegenstand. De Canadezen wisten de bezetting te overmeesteren. Om 21.00 
uur werd sector ‘Scotty’ (Welbergsedijk vanaf Groenedijk tot Welbergswegje) 
als veilig gemeld.  
 
Pas halverwege de middag op 3 november, toen de soldaten van C-
compagnie bij de Corneliuskerk waren, konden A en B-compagnie via de 
Bocht Welberg binnentrekken. Gezien het relatieve succes van D-compagnie 
op de Welbergsedijk werd C-compagnie (onder leiding van Major Herbert) 
richting de Welbergsedijk verplaatst om het succes verder te exploiteren. Men 
nam de route via het Cromwielswegje om zo achter op de Welberg terecht te 
komen. Het doel van C-compagnie was sector ‘Keith’ (Laurentiusdijk tot 
Cromwielswegje). Ze stonden in de achtertuinen van de huizen tussen het 
Cromwielswegje en de Groenedijk. De Troopcommander Lieutenant Hooke 
werkte te voet, onder vuur, om de voertuigen in een goede defensieve positie 
te krijgen. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 3.1. 
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In de avonduren zuiveren de 10th Infantry Brigade, het Alconquin Regiment en 
het Lincoln and Welland Regiment Welberg en omgeving. Het dorp werd 
daarbij gebombardeerd door Typhoons. Ontzettende vernielingen zijn het 
gevolg. 

o Relevant, verdere evaluatie paragraaf in 3.1. 

HAM z.p.  

Kaart van de opmars in West-Brabant: 
 

 
 
Op 3 november voerden de Alconquins en de Lincolns een aanval uit in 
Welberg. Gedurende de gevechten wisten de Argylls op te trekken tot iets ten 
zuiden van de gevechtshandelingen, maar werden door 8,8 cm vuur te liggen. 
Het weer was erg slecht op 3 november, waardoor de tanks en 
vlammenwerpers slechts moeizaam ondersteuning konden bieden aan de 
infanteristen. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 3.1. 

ROL z.p. 

Op donderdag 2 november ondernamen de Canadezen een tweede poging 
om Steenbergen in een nachtelijke aanval in te nemen. Dit keer zouden de 
Lincoln and Wellands vanaf hetzelfde punt vertrekken als de Alconquins 
eerder, terwijl dit laatste bataljon zelf zou proberen via een omtrekkende 
beweging het dorp te bevrijden. Om niets aan het toeval over te laten werd er 
tijdens de middag een hele serie luchtaanvallen uitgevoerd op Welberg en 
omgeving. De verwoesting was aanzienlijk en veel huizen in Welberg 
veranderden in ruïnes. Als klap op de vuurpijl was er ook nog een inleidende 
beschieting voor de aanval om 19.00 uur van start ging. Om zeker te zijn van 
succes werden de infanteristen begeleid door M-10 tank destroyers van het 
5th Anti-tank Regiment. De Duitse tegenstand was zo groot dat de beide 
bataljons maar langzaam vooruitkwamen. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 3.1. 

DID 41-
43 

Bij de Duitsers kreeg Steenbergen nu, na Bergen op Zoom, de functie van 
bolwerk dat verdedigd moest worden in opdracht van hoger hand. Ondanks 
de steun van het British Columbia Regiment en het Lake Superior Regiment 
Motor Battalion wonnen de Duitsers terrein terug, niet alleen door de inzet 
van hun para's, maar vooral door het gebruik van de antitankkanonnen van 
de mobiele reservetroepen. Op 2 en 3 november vielen 40 Typhoon-
jachtvliegtuigen de Duitse linie aan. Vanuit het zuidwesten bestormden de 
Lincolns Welberg, terwijl de Alconquins vanuit het zuiden door de linie 
van de Argylls trokken om dat dorp aan te valIen. De aanval werd door de 
Duitse soldaten afgeslagen.  
 
Op 4 november om 09.30 uur ontdekten de Argylls dat de vijand uit 
Steenbergen vertrokken was, waardoor de stad dus bevrijd kon worden. De 
tegenstanders moesten terug, omdat op 2 november bij de buren van de 346e  

HOE 40 
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Divisie een breuk in de weerstandslijn was ontstaan. Op 3 november sloegen 
de Duitsers eerst nog een zware aanval op Welberg af, maar 's nachts 
verdwenen zij over Steenbergen om zich vervolgens op 5 november bij 
Dintelsas ten noorden van de Dintel te hergroeperen. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 3.1. 
3/4 
november 
1944 

Na overleg met zijn divisiecommandanten over deze mislukkingen besloot 
Crocker op 1 november tot een goed gecoördineerde nachtelijke aanval op 
de Duitse verdedigingslinie. De naam was operatie Rebound. De Amerikanen, 
Britten, Canadezen en Polen rukten nu gezamenlijk op. Op de linkerflank 
omsingelde de 4th Canadian Armoured Division in de nacht van 3 op 4 
november Steenbergen. Toen het licht werd, bleek het dorp reeds verlaten. 
De Canadezen gingen dadelijk op weg naar Dinteloord, waar zij op 5 
november contact maakten met eenheden van de 49th (West Riding) Infantry 
Division. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 3.1. 

KLE 220 

Vanuit de richting van de watertoren vielen de Duitsers bij dageraad op 3 
november 1944 aan met een peloton infanterie ondersteund door een 
Tigertank (N.B. de auteur trekt de aanwezigheid van een Tigertank in twijfel, 
aangezien de Duitse legereenheden organiek niet uitgerust waren met deze 
tank bij Steenbergen) en twee Sturmgeschütze. Zodra de aanvallende tank de 
Welbergsedijk bereikte (ter hoogte van het Cromwielswegje) sloeg een 
eenheid toe met PIAT’s, maar zij misten. De Duitsers openden het vuur met 
alle wapenen. De Algonquins vluchtte een kleine honderd meter terug en 
doken de kelders van de huizen in. De Tiger nam het 
compagniehoofdkwartier en de huizen achter op de Welberg en de Groendijk 
onder vuur met brisant- en antitankgranaten, 
 
Uiteindelijk besloot de bevelvoerende Canadese compagniecommandant, 
Major Cassidy, zwaar geschut in te zetten. Hij vroeg een middelzwaar 
artillerieregiment om de posities van de Duitse tanks aan de Welbergsedijk te 
beschieten. De Duitsers trokken zich hierdoor terug. De South Alberta tanks 
op de Groenedijk gingen voorwaarts met de mannen van C-compagnie 
Algonquin Regiment. Tegen 12.00 uur werd via de Corneliusstraat de kerk 
bereikt. Kort hierna verstomde het gevecht en was Welberg eindelijk vrij.  
 
Het oorlogsgeweld was echter nog niet over in Welberg. Een groep Duitsers 
in het bos bij Eekelenberg werd door de zware mortieren van de New 
Brunswick Rangers en artillerie in Halsteren beschoten. De Duitsers op hun 
beurt begonnen Welberg en de Boomdijk met artillerie te beschieten. De rest 
van de dag hield het vuren aan. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 3.1. 

CAT2 56-
72 

De Lincs bereikten uiteindelijk rond 4.00 uur in de ochtend hun doel en 
groeven zich in, hoewel ze gedurende de rest van de nacht voortdurend 
beschoten werden door een enkel Sturmgeschütz dat pas de volgende 
ochtend werd uitgeschakeld. Bij de Alconquins daarentegen, was, na een 
redelijk voorspoedig begin, de hel losgebarsten. Van de vier M-10’s bij de A-
Compagnie liep er een vast in de modder en werden er twee uitgeschakeld 
door de vijand. De opmars stokte. Ook B0-Compagnie kwam niet verder en 
rond middernacht waren beide weer terug bij hun uitgangspunt. Rechts 
slaagde de D-Compagnie er wel in via een omtrekkende beweging vanuit het 
oosten Welber binnen te dringen. Onmiddellijk werd C-Compagnie op een 
parallel route gestuurd en de D-Compagnie kreeg versterking in de vorm van 
een tweetal M-10’s en een eskadron Sherman tanks van de South Albertas (29 
CAR). Rond 7.00 uur lanceerde Pohl een tegenaanval en de strijd golfde op en 
neer. Er gingen weer drie M-10’s verloren, maar de Canadezen triomfeerden 

DID 42-
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en de Duitse verdedigers werden langzaam teruggedrongen op Steenbergen. 
Van daaruit bestookten ze de Canadese stellingen met mortier- en 
artillerievuur, daarbij gesteund door negen kanonneerboten van de 
Kriegsmarine. Dankzij de eerder aangelegde verdedigingswerken bij Welberg, 
in het kader van de Atlantikwall, had een klein groepje Duitsers de 
aanvalsmacht van een divisie kunnen weestaan.  
 
Bij het invallen van de nacht begonnen de Argyll and Sutherland Highlanders 
of Canada zich op te maken voor de aanval in Steenbergen. Zij waren er, 
begrijpelijk, niet gerust op. Maar deze keer hoefden zij zich geen zorgen te 
maken. De hoogste bevelhebber, de Oberbefehlshaber West, veldmaarschalk 
Gerd von Rundstedt, had zelf opdracht gegeven de kostbare Kampfgruppe 
terug te trekken. Op 4 november vonden de Argylls  en de Lincs dan ook 
alleen wat achterblijvers in het zwaar getroffen Steenbergen.  
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Datum / jaar Gebeurtenis Bron Pag. 

 . 
o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 3.1. 

15 februari 
1945 

Op 15 februari arriveerde ook A-Battery om 11:00 uur in de Hoogstraat in 
Welberg. De kanonnen werden opgesteld vanaf het Koolbaantje tot aan de 
Welbergsedijk. Volgens mondelinge overlevering stonden er tenten in de 
Hoogstraat in de voortuin bij de boerderij van Van Wezel en in de Bocht.  
 
In Welberg waren op meerdere plekken Amerikaanse soldaten in het dorp 
gestationeerd. Op de hoek van de Hoogstraat en het Koolbaantje, op de 
boerderij van Timmermans, was een 40 mm Bofors kanon gestationeerd. Er 
waren zo'n vijftien soldaten ingekwartierd. Volgens omwonenden werden de 
kanonnen slechts sporadisch afgevuurd. 
 

CAT1 75 
en 
104-
105 
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Datum / jaar Gebeurtenis Bron Pag. 
Menig Duits dienstpistool, dat door Welbergse kinderen met gevaar voor 
eigen leven was opgeraapt uit een schuttersput, wisselde van eigenaar. 

o Niet relevant, het is niet bekend of het luchtafweergeschut in het 
werkgebied heeft gestaan.  

Medio 1945 Medio 1945 is de gemeente Steenbergen nog niet vrij van projectielen.  
 
De rapporteurs van de politie duiden de volgende locaties aan als gevaarlijk: 
- W. Raaijmakers, E99 Welberg; blindganger liggende nabij de hofstede; 
- Chr. Van Tilburg, de Bocht E246; een pantservuist aanwezig. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 3.1. 

SLO4 43-
44 

Aan de Stoofdijk en in de Hoogstraat werden luchtafweerposten geplaatst, 
bemand door Amerikaanse militairen. Eveneens werden Britse 
zoeklichtbatterijen tussen de Amerikaanse kanonnen geplaatst. Ook waren er 
kanonnen langs de Afgeslechtedijk en de Welbergsedijk (op het erf van Boer 
Bogers) gepositioneerd. De manschappen behoorden tot het 787th Automatic 
Weapons Battalion. 

o Niet relevant, het is niet bekend of het luchtafweergeschut in het 
werkgebied heeft gestaan. 

CAT2 96 

Tabel 5: Overzicht gebeurtenissen winter 1944 – mei 1945. 
 
Naoorlogse periode 
Direct na de oorlog is gestart met de wederopbouw van Nederland. Onderdeel van de wederopbouw was het 
opruimen van oorlogsstellingen, als bunkers en het ruimen van achtergebleven NGE. Duitse krijgsgevangenen 
werden aan het werk gezet om de aanwezige mijnenvelden te ruimen. Voor dit project is geen relevante 
informatie aangetroffen.  
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BIJLAGE 4 GERAADPLEEGDE ARCHIEVEN 
 
In deze bijlage zijn de relevante resultaten uit de volgende archieven uitgewerkt: 

West-Brabants Archief 
Gemeentearchief Steenbergen 
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) 
Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH)  

 
West-Brabants Archief 
 

Toegang BoZ – 0901: Archief van de gemeente Steenbergen IIe afd. Het archief van de gemeente tussen 1811 en 
1950.  
Inventaris 2720 Dossiers: Algemene zaken, 1947 
Niet relevant, buiten onderzoeksgebied.  
 
Inventaris 2760 Dossiers: Gemeentebestuur, 1944 
Niet relevant, geen relatie met NGE.  
 
Inventaris 3982 Dossiers: Politie, Uitoefening politie-toezicht, 1940 
Niet relevant, buiten onderzoeksgebied.  
 
Inventaris 3983 Dossiers: Politie, Uitoefening politie-toezicht, 1941 
Niet relevant, algemene stukken. 
 
Inventaris 3984 Dossiers: Politie, Uitoefening politie-toezicht, 1942 
Niet relevant, algemene stukken. 
 
Inventaris 3985 Dossiers: Politie, Uitoefening politie-toezicht, 1943 
Niet relevant, algemene stukken. 
 
Inventaris 3986 Dossiers: Politie, Uitoefening politie-toezicht, 1944 
Niet relevant, algemene stukken. 
 
Inventaris 3987 Dossiers: Politie, Uitoefening politie-toezicht, 1945 
Niet relevant, algemene stukken. 
 
Inventaris 4750 Dossiers: Brand en brandweer, 1940 
Niet relevant, algemene stukken. 
 
Inventaris 4751 Dossiers: Brand en brandweer, 1941 
Niet relevant, algemene stukken. 
 
Inventaris 4752 Dossiers: Brand en brandweer, 1942 
Niet relevant, algemene stukken. 
 
Inventaris 4753 Dossiers: Brand en brandweer, 1943 
Niet relevant, algemene stukken. 
 
Inventaris 4754 Dossiers: Brand en brandweer, 1944 
Niet relevant, algemene stukken. 
 
Inventaris 4755 Dossiers: Brand en brandweer, 1945 
Niet relevant, algemene stukken. 
 



 
   

 
   
72723/RO-170121 versie 1.0 DR HVO-NGE Welberg Centrumplan Pagina 49 van 64 

 
 

Inventaris 6682B Oorlogsschade aan straten, wegen, riolering, 1947-1949.  
Niet relevant, geen oorlogshandelingen gemeld/geen relatie met NGE. 
 
Inventaris 7089A Stukken betreffende herstel oorlogsschade aan schoolgebouwen. R.K. meisjesschool te 

Steenbergen, Rozemarijnstraat B.103, 1945-1949 
Niet relevant, buiten onderzoeksgebied.   
 
Inventaris 7089B Stukken betreffende herstel oorlogsschade aan schoolgebouwen. R.K. meisjesschool te 

Welberg, Wipstraat, 1942-1948 
De R.K. meisjesschool te Welberg, Wipstraat E209a, is beschadigd geraakt door een explosie op 5 oktober 1944 en 
door beschietingen van 1 tot en met 5 november 1944. 

o Relevant, de beschietingen worden verder geëvalueerd in paragraaf 3.1. De oorzaak van de explosie op 5 
oktober 1944 is onbekend en is daardoor niet bekend.  

 
Inventaris 7089C Stukken betreffende herstel oorlogsschade aan schoolgebouwen. R.K. meisjesschool te 

Kruisland, 1945-1950 
Niet relevant, buiten onderzoeksgebied.   
 
Inventaris 7089D Stukken betreffende herstel oorlogsschade aan schoolgebouwen. R.K. jongensschool te 

Kruisland, 1942-1947 
Niet relevant, buiten onderzoeksgebied.   
 
Inventaris 7089E Stukken betreffende herstel oorlogsschade aan schoolgebouwen. R.K. jongensschool te 

Welberg, 1943-1949 
Niet relevant, geen beschrijving oorzaak schade. 
 
Inventaris 7172A Herstel oorlogsschade aan de R.K. lagere en U.L.O.-school (Westdam), 1946-1949 
Niet relevant, buiten onderzoeksgebied.   
 
Inventaris 7172B Herstel oorlogsschade aan de Prot. M.U.L.O.-school (Gr. Kerkstraat), 1948 
Niet relevant, buiten onderzoeksgebied.   
 
Inventaris 7184A Herstel oorlogsschade aan de tekenschool (avondnijverheidsschool) (Visserstraat), 1943-1948 
Niet relevant, buiten onderzoeksgebied.   
 
Inventaris 7399 Dossiers: Bezetting, algemeen, 1942 
Niet relevant, geen relatie met NGE.  
 
Inventaris 7400 Dossiers: Bezetting, algemeen, 1944 
Niet relevant, algemene stukken. 
 
Inventaris 7401 Dossiers: Bezetting, algemeen, 1945 
Niet relevant, algemene stukken. 
 
Inventaris 7402 Dossiers: Bezetting, algemeen, 1946 
Niet relevant, algemene stukken. 
 
Inventaris 7403 Dossiers: Bezetting, algemeen, 1948 
Niet relevant, algemene stukken. 
 
Inventaris 7404 Dossiers: Bezetting, algemeen, 1949 
Niet relevant, buiten onderzoeksgebied.   
 
Inventaris 7406 Dossiers: Bezetting, oorlogs- en bezettingsschade, 1947 
Niet relevant, algemene stukken. 
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Inventaris 7407 Dossiers: Bezetting, oorlogs- en bezettingsschade, 1948 
Niet relevant, algemene stukken. 
 
Inventaris 7412 Dossiers: Bezetting, oorlogsslachtoffers, volksherstel, 1944 
Niet relevant, buiten onderzoeksgebied.   
 
Inventaris 7413 Dossiers: Bezetting, oorlogsslachtoffers, volksherstel, 1945 
Niet relevant, buiten onderzoeksgebied.   
 
Inventaris 7414 Dossiers: Bezetting, oorlogsslachtoffers, volksherstel, 1946 
Niet relevant, buiten onderzoeksgebied.   
 
Inventaris 7415 Dossiers: Bezetting, oorlogsslachtoffers, volksherstel, 1948 
Niet relevant, algemene stukken. 
 
Inventaris 7416 Dossiers: Bezetting, oorlogsslachtoffers, volksherstel, 1949 
Niet relevant, algemene stukken. 
 
Inventaris 7417 Dossiers: Bezetting, opruimen van munitie, 1944 
Bericht van een rapporteur van de politie op 7 juni 1945 dat op de volgende locaties nog projectielen liggen: 
- W. Raaijmakers, E99 Welberg: blindganger liggende nabij de hofstede; 
- Chr. Van Tilburg, de Bocht E246: een pantservuist aanwezig. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 3.1. 
 
Inventaris 7418 Dossiers: Bezetting, opruimen van munitie, 1945 
Niet relevant, buiten onderzoeksgebied.   
 
Inventaris 7425 Verzoeken om schadeloosstelling en declaraties, 1942-1950 
Niet relevant, betreft vorderingsschade geallieerden. 
 
Inventaris 7426 Andere dossiers betreffende de bezetting, inkwartiering en regeling van de oorlogsschade, 

1944 
Niet relevant, financiële stukken. 
 
Inventaris 7436 Dossiers over de organisatie, de uitvoering en de werking van de luchtbescherming, 1940 
Niet relevant, algemene stukken. 
 
Inventaris 7437 Dossiers over de organisatie, de uitvoering en de werking van de luchtbescherming, 1944, 

1949, 1950 
Niet relevant, algemene stukken. 
 

 
Gemeentearchief Steenbergen 
 

Inventaris van het archief Steenbergen 1951 - 1996 
Inventaris 1877 Stukken betreffende de afwikkeling van oorlogsschade aan de gebouwen van derden,1949 – 

1953.  
Niet relevant, buiten onderzoeksgebied.  
 
Inventaris 1878 Lijst van tijdens de Tweede Wereldoorlog verwoeste gebouwen, 1949.  
Niet relevant, geen oorlogshandelingen gemeld/geen relatie met NGE. 
 
Inventaris 1879 Stukken betreffende herstel van oorlogsschade aan gemeentelijke gebouwen, 1950 – 1959. 

Tekenschool in de Visserstraat, 1950-1954.  
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Inventaris van het archief Steenbergen 1951 - 1996 
Niet relevant, geen gespecificeerd schaderapport. 
 
Inventaris 1880 Stukken betreffende herstel van oorlogsschade aan gemeentelijke gebouwen, 1950 – 1959. 

Gemeentehuis in Kruisland en het noodslachthuis, 1950-1954. 
Niet relevant, buiten onderzoeksgebied. 
 
Inventaris 1881 Stukken betreffende herstel van oorlogsschade aan gemeentelijke gebouwen, 1950 – 1959. 

Gemeentehuis en conciërgewoning in Steenbergen, 1950-1954.  
Niet relevant, buiten onderzoeksgebied. 
 
Inventaris 1882 Stukken betreffende herstel van oorlogsschade aan gemeentelijke gebouwen, 1950 – 1959. De 

school van het rooms katholiek weeshuis, 1950.  
Niet relevant, buiten onderzoeksgebied. 
 
Inventaris 1883 Stukken betreffende herstel van oorlogsschade aan gemeentelijke gebouwen, 1950 – 1959. 

Rooms katholieke jongensschool Kruisland, 1950-1956.  
Niet relevant, geen gespecificeerde schademeldingen. 
 
Inventaris 1884 Stukken betreffende herstel van oorlogsschade aan gemeentelijke gebouwen, 1950 – 1959. 

Rooms katholieke jongensschool Welberg, 1950-1956.  
De Rooms katholieke jongensschool Welberg werd vernield door beschietingen van 1 t/m 5 november 1944. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 3.1. 
 
Inventaris 1885 Stukken betreffende herstel van oorlogsschade aan gemeentelijke gebouwen, 1950 – 1959. De 

school van het hervormd weeshuis, 1950-1958.  
Niet relevant, buiten onderzoeksgebied. 
 
Inventaris 1886 Stukken betreffende herstel van oorlogsschade aan gemeentelijke gebouwen, 1950 – 1959. 

Rooms katholieke jongensschool aan de Damstraat, 1950-1958.  
Niet relevant, geen gespecificeerde schademeldingen. 
 
Inventaris 1887 Stukken betreffende herstel van oorlogsschade aan gemeentelijke gebouwen, 1950 – 1959. 

Meerdere gemeentelijke gebouwen, 1951-1955.  
Niet relevant, buiten onderzoeksgebied. 
 
Inventaris 1888 Stukken betreffende herstel van oorlogsschade aan gemeentelijke gebouwen, 1950 – 1959. 

Rooms katholieke meisjesschool Kruisland, 1951-1957.  
Niet relevant, buiten onderzoeksgebied. 
 
Inventaris 1889 Stukken betreffende herstel van oorlogsschade aan gemeentelijke gebouwen, 1950 – 1959. 

Rooms katholieke meisjesschool Welberg, 1953-1959.  
Niet relevant; geen specificatie van oorlogshandelingen. 
 
Inventaris 1914 Stukken betreffende de melding en ruiming van oorlogstuig, 1970 – 1977.  

Bericht van de burgemeester van Steenbergen in november 1976 dat bij het perceel Hoogstraat 10 in Welberg 
in een kippenhok een betonnen vloer is opengebroken, waaronder een verscheidenheid van oorlogstuig zou 
moeten bevinden. 
o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 3.1. 

 
Bericht van de burgemeester van Steenbergen over declaraties met betrekking tot het opsporen, ruimen en 
vernietigen van explosieven op 17 en 18 november 1976 door de EOD aan de Hoogstraat 10 in Welberg. 
o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 3.1. 
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Inventaris van het archief Steenbergen 1951 - 1996 
Inventaris 1947 Stukken betreffende het ruimen van puin als gevolg van oorlogsschade en betreffende het 

herstel van wegen, 1945 – 1958.  
Niet relevant, geen oorlogshandelingen gemeld/geen relatie met NGE. 
 

 
 
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) 
 
Provinciaal Bestuur 
 

Toegang 1148: Provinciaal Bestuur Noord-Brabant 1920-1949.  
Inventaris 443 Lijsten oorlogsschade aan eigendommen provincie, gemeenten en waterschappen, 1944 
Niet relevant, aard van vernieling wordt niet vermeld.  
 
Inventaris 901 Oorlogsschade aan wegen, bruggen enz. en overleg over schadeloosstelling met 

Commissariaat voor Oorlogsschaden, 1940-1950 
Niet relevant, buiten onderzoeksgebied. 
 
Inventaris 1286 Herstel schade door oorlog en bezetting aan eigendommen publiekrechtelijke en daarmede 

gelijkgestelde lichamen, 1946-1947 
Niet relevant, algemene stukken.  
 

 
Toegang 1392: Provinciaal Bestuur Noord-Brabant 1950-1986.  
Inventaris 3640 Vaststellen van toestand wegen en bruggen na geleden oorlogsschade en van financiële 

bijdrage door het Rijk in het herstel daarvan, 1949-1958 
Niet relevant, buiten onderzoeksgebied.   
 

 
Militair Gezag 
 

Toegang 127: Militair Gezag in Noord-Brabant 1944-1946 – Code N02: Districts Militaire Commissaris in Bergen op 
Zoom 
Inventaris 315 Weekrapporten DMC, 1944-1945 
Niet relevant, geen relatie tot NGE. 
 
Inventaris 316 Rapporten en andere stukken met betrekking tot geallieerde militaire autoriteiten, 1944-1945 
Niet relevant, geen relatie tot NGE. 
 
Inventaris 317 Bestuurlijke zaken waaronder rapporten over toestand in gemeenten, 1944-1945 
Niet relevant, geen relatie tot NGE. 
 
Inventaris 325 Politionele aangelegenheden, 1944-1945 
Niet relevant, geen relatie tot NGE. 
 
Inventaris 326 Brandweer, luchtbescherming en mijnopruiming, 1944-1945 
Niet relevant, geen informatie betreffende het onderzoeksgebied. 
 
Inventaris 341 Gebouwen en openbare werken, 1944-1945 
Niet relevant, geen relatie tot NGE. 
 
Inventaris 342 Oorlogsschade, openbare werken, 1944-1945 
Niet relevant, geen relatie tot NGE. 
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Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) 
 

Toegang 409: Gevechtsverslagen en –rapporten mei 1940. 
Raadpleging van deze collectie heeft geen relevante informatie opgeleverd met betrekking tot het 
onderzoeksgebied.  
 

 
Toegang 575: Duitse verdedigingswerken 
Inventaris 379 Datum: 04-01-1944; Schaal/code/blz.: GB/5309/44; Gegevens en geschetste plattegrond 

Steenbergen. 
Kaart met verdedigingswerken in en in de nabijheid van Steenbergen van 4 januari 1944. 
 

  
 

. 
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o Niet relevant, buiten onderzoeksgebied.  
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BIJLAGE 5 OVERZICHT LUCHTFOTO’S 
 
Bij de volgende luchtfoto-instanties zijn luchtfoto’s van tijdens de oorlog besteld: 
- Luchtfotocollectie Topografische Dienst Kadaster Zwolle, afdeling GEO-informatie (Kadaster) 
- Luchtfotocollectie The National Collection of Aerial Photography in Edinburgh (NCAP) 
 
Uit inventarisatie van de literatuur (zie bijlage 3), het archiefmateriaal (zie bijlage 4) en de ORB’s van de Engelse 
luchtmacht (zie bijlage 6) is gebleken dat de relevante oorlogshandelingen binnen het onderzoeksgebied hebben 
plaatsgevonden vanaf 29 oktober 1944 tot de bevrijding op 4 november 1944. Derhalve is ervoor gekozen om 
luchtfoto’s te bestellen van vlak voor en na de bevrijding van Welberg. De luchtfoto van 31 december 1944 was de 
meest recente luchtfoto die genomen was na de bevrijding van Welberg.  
 
Luchtfoto’s van tijdens de Tweede Wereldoorlog: 
 

Collectie / sortie Fotonummer Datum Bron 
400-1344 4132 21 oktober 1944 Kadaster 
US7-3738 3126 31 december 1944 NCAP 

Tabel 6: Overzicht luchtfoto’s WO II. 
 
In tekening 01 zijn de luchtfoto’s ingepast. 
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BIJLAGE 6 UITSNEDE GEALLIEERDE STAFKAART EN THE NATIONAL ARCHIVES 
 
De geallieerde stafkaarten geven een beeld van hoe het gebied er tijdens de oorlog uitzag. Daarnaast zijn de 
kaarten voorzien van een coördinatenstelsel waardoor het mogelijk is in de Engelse bombardementsgegevens te 
zoeken naar bombardementen. 
Het werkgebied ligt op de geallieerde stafkaart 15 NE Steenbergen, in de kaartvierkanten qD.6336 en qD.6436. 
Het Nord du Guerre-coördinatenstelsel dat de geallieerden hanteerden tijdens de oorlog was gebaseerd op deze 
kaartvierkanten. Een kaartvierkant is een locatieaanduiding van één kilometer bij één kilometer. In sommige 
gevallen zijn de locaties op honderd meter (zescijferig coördinaat) en op tien meter (achtcijferig coördinaat) 
nauwkeurig. In onderstaand figuur is de geallieerde stafkaart inclusief het werkgebied en kaartvierkanten 
weergegeven. 
 

 
Figuur 12: Geallieerde stafkaart met relevante kaartvierkanten. 
 
De bombardementsgegevens zijn afkomstig uit The National Archives (TNA) in Londen en geven gedetailleerde 
informatie over uitgevoerde bombardementen en luchtaanvallen van de Engelse luchtlegers Second Tactical Air 
Force, Fighter Command, Coastal Command en Bomber Command. Daarnaast is gezocht naar gegevens van de 
Auster-squadrons. Deze squadrons waren uitgerust met kleine vliegtuigen die vijandelijke doelen doorgaven aan 
de eigen artillerie. Gegevens van dergelijke squadrons bieden meer informatie over artilleriebeschietingen. In de 
database is gezocht op de kaartvierkanten, op de onderliggende coördinaten en op plaatsnamen.  Dit heeft de 
volgende treffers opgeleverd: 
 

Bron Datum Omschrijving Opmerking 
AIR 37/716 2 

november 
1944 

Second Tactical Air Force (2TAF) HQ 
Eight Typhoons of 193 Squadron/146 Wing dropped 14 
x 500 lbs bombs on defences and road D.637369-
628368. Up at 14.30 hours, down at 17.08 hours.  
 

Relevant, verdere 
evaluatie in paragraaf 
3.2.  
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Bron Datum Omschrijving Opmerking 
Fifteen Typhoons of 263 Squadron/146 Wing dropped 
30 x 500 lbs bombs on road D.650367-630360. Up at 
14.30 hours, down at 17.08 hours. 
 
Ten Typhoons of No. 257 Squadron/146 Wing dropped 
16 x 500 lbs on road D.633373. Up at 14.30 hours, down 
at 17.08 hours. 
 
Eight Typhoons of 198 Squadron/123 Wing attacked 
block houses and road with 51 rocket projectiles. Many 
hits. Up at 14.30 hours, down at 17.08 hours. 
 
Nine Typhoons of 609 Squadron/123 Wing. Area 
D.650368-630359 well covered with 62 rocket 
projectiles. Houses hit and left blazing.  

AIR 37/994 Second Tactical Air Force (2TAF) 146 Wing 
257 Squadron airborne at 17.00 hours, were also unable 
to attack their primary target owing to failure of red 
smoke and bombed instead a road near Steenbergen 
(D.633375). The roads in this area had been given to 
193 and 263 Squadrons as “Winkle” targets and 30 x 
500 lbs bombs with 14 Cluster bombs (Anti-Personnel) 
were unloaded in to the target area. On these mission 
white smoke was used by our forward troops to indicate 
their position to the aircraft.  

AIR 
27/1157 

Second Tactical Air Force (2TAF) 193 Squadron 
Eight Typhoons dropped Anti-Personnel bombs on a 
road near Steenbergen. F/O Statters was ordered to 
return to base before the attack was carried out 
because the fins fell off one of his bombs. All bombs 
were seen to burst on, or on the sides of, the road. 
There was intense light Flak from Steenbergen. Up at 
16.55 hours, down at 17.25 hours. 

AIR 
27/1170 

Second Tactical Air Force (2TAF) 198 Squadron 
16.40 hours. This was our last operation for this day with 
eight aircraft. The target was a point of resistance near 
Steenbergen, and our pilots attacked houses along a 
road from pinpoint D.640372 to D.623363. White smoke 
was laid down to facilitate the attack, which was made 
from east to west.  
 
After the first attack one house was seen to be smoking, 
while several direct hits with rockets were seen on 
others. A further attack was not made as F/L Kirsch saw 
bombers operating in the same area. Opposition in the 
form of light moderate, but inaccurate Flak.  

AIR 
27/1528 

Second Tactical Air Force (2TAF) 257 Squadron 
D.731407. Target not attacked as no red smoke seen. 
Bombs dropped on road near Steenbergen D.633373 
after observing winkle attack saw building D.713407 
damaged and still burning. Int. light Flak opposition 
from Steenbergen area.  

AIR 
27/2103 

Second Tactical Air Force (2TAF) 609 Squadron 
The last show was at 16.50 hours. Two pilots did not 
attack, but the others went on to attack houses in area 
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Bron Datum Omschrijving Opmerking 
D.650368 to D.630359 which was well covered and 
many hits on houses were seen one of which was left 
blazing. All types of intense accurate Flak was 
encountered in and around Steenbergen.  

AIR 27/186 Auster Squadron 83 
23 Fd Area D.637370 roads clear NMS. 
 
AA guns firing at Typhoons engaged at D.629376. 
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BIJLAGE 7 EOD: MUNITIERUIMRAPPORTEN 
 
In de munitieruimrapporten van de EOD van 1971 tot heden is gezocht naar geruimde NGE in of in de omgeving 
van het onderzoeks- en werkgebied. De munitieruimrapporten zijn wijder opgezet, zodat een goed beeld wordt 
verkregen van de soort NGE die zijn ingezet in de omgeving tijdens de oorlog.   
 

 
Figuur 13: Munitieruimingen met bijbehorende UO-nummers in en nabij het onderzoeksgebied. 
 
Binnen het onderzoeksgebied hebben de volgende munitieruimingen plaatsgevonden:  
 

UO-
nummer 

Locatie Geruimde NGE Relevantie 

19710643 Corneliusstraat 5 1x Brisantgranaat 9 cm mortier Relevant, verdere evaluatie in 
paragrafen 3.1 en 3.2.  19711959 Kapelaan Kockstraat 

45 
1x Brisantgranaat 5 cm 
mortier, 1x Brisantgranaat 3,7 
cm 

19750209 Wouwberg, naast 
voetbalveld 

1x Brisantgranaat 81 mm 
mortier 

19800882 Welbergsedijk 8 1x Brisantgranaat 10 cm 
19840873 Corneliusstraat 31 1x Rookgranaat 25 pr 
19872045 Van Nispenstraat 11 1x Rookgranaat 25 pr 
19872716 Graafwerkzaamheden 

Welberg (indicatief) 
1x Gevechtskop SAP (Semi 
Armor Piercing) 60 lbs, 1x 
Brisantgranaat 5 cm mortier  

20004053 Kapelaan Kockstraat 
45a 

1x Brisantgranaat 40 mm 

20020446 Manage 
Laurentiusdijk 23 

1x Handgranaat Mills No. 36 

20130227 Hoogstraat 15 1x Brisantgranaat 8 cm mortier 
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BIJLAGE 8 EOD: MIJNENVELDKAART EN MMOD 
 
De EOD heeft de mijnenveldkaart aangeleverd. Indien er zich mijnenvelden bevinden dan zijn deze met rood 
aangegeven. In Figuur 14 is te zien dat binnen het onderzoeksgebied één mijnenveld (nummer 34) lag.  
 

 
Figuur 14: Mijnenveldkaart EOD.  
 
Daarnaast is het archief van de MMOD geraadpleegd. De MMOD is een van de voorlopers van de EOD en heeft 
direct na de oorlog veel munitie geruimd. In sommige gevallen heeft de informatie uit het MMOD-archief overlap 
met de mijnenvelden en de mijnenruimrapporten. Uit het archief van de MMOD is gebleken dat mijnenveld 34 op 
25 mei 1945 is onderzocht. Het mijnenveld lag in een bouwland aan de Laurentiusdijk E96. Tijdens de zoekactie 
werd één Riegelmine geruimd. In paragraaf 3.3. wordt mijnenveld 34 verder beoordeeld en geëvalueerd.   
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BIJLAGE 9 IN HET VERLEDEN UITGEVOERDE ONDERZOEKEN 
 
Bij REASeuro is het bekend dat in het verleden één historisch vooronderzoek is uitgevoerd in de omgeving van 
Welberg. Het betreft het project 3013 ‘Vooronderzoek Conventionele Explosieven Cruijslandse kreken’ (31 mei 
2013) uitgevoerd door Bodac B.V. Explosieven Opsporingsbedrijf, opgesteld volgens het WSCS-OCE. In deze 
bijlage worden de resultaten uit dit onderzoek uiteengezet.  
 
3013 Vooronderzoek Conventionele Explosieven Cruijslandse kreken, Bodac, 31 mei 2013 
In opdracht van Waterschap Brabantse Delta voerde Bodac een historisch vooronderzoek uit naar de 
aanwezigheid van NGE in de omgeving van Steenbergen, Welberg en Kruisland. In Figuur 15 is het 
onderzoeksgebied uit het historisch vooronderzoek van Bodac weergegeven. Uit het historisch vooronderzoek 
bleek dat Steenbergen, Welberg en Kruisland de periode van 29 oktober 1944 tot 4 november 1944 zwaar 
beschoten zijn door geallieerde artillerie. Zuid-Steenbergen en Welberg werden door geallieerde vliegtuigen 
gebombardeerd en met raketten beschoten op 2 november 1944. Rond Steenbergen en Welberg vonden zware 
grondgevechten plaats. 
 

 
Figuur 15: Het onderzoeksgebied (blauw) uit het vooronderzoek van Bodac van 31 mei 2013. De percelen binnen 
het onderzoeksgebied waar werkzaamheden plaats zouden vinden, zijn in het rood weergegeven.  
 
Binnen het onderzoeksgebied waren door Duitse soldaten verschillende mijnenvelden aangelegd. Vanwege het 
ontbreken van mijnenlegrapporten kon niet worden bepaald of alle gelegde mijnen zijn geruimd. In het 
onderzoeksgebied zijn in de loop der jaren verscheidene munitieruimingen gehouden. Naar aanleiding van de 
verschillende oorlogshandelingen en de vele munitievondsten binnen het onderzoeksgebied, werd het gehele 
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onderzoeksgebied gekwalificeerd als verdacht. Binnen het onderzoeksgebied kunnen de volgende NGE worden 
aangetroffen volgens Bodac: 
 

Soort explosief Verwachte verschijningsvorm Verwachte hoeveelheid 
KKM Verschoten, achtergelaten, 

gedumpt 
Tientallen tot honderden 

Hand en geweergranaten Geworpen, verschoten Enkele tot tientallen 
Granaatwerpers Verschoten, achtergelaten Enkele 
Geschutmunitie Verschoten, achtergelaten Enkele tot tientallen 
Raketten Verschoten Eén tot enkele 
Mijnen(velden) Gelegd, achtergelaten, 

gedumpt 
Eén tot enkele 

Afwerpmunitie, vliegtuigbommen 
t/m 500 lbs GP 

Afgeworpen Eén tot enkele 

Tabel 7: Soorten, verschijningsvorm en hoeveelheden van mogelijk aan te treffen NGE blijkens het historisch 
vooronderzoek van Bodac. 
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BIJLAGE 10 CHECKLIST WSCS-OCE EN VERZENDLIJST 
 

Actie Verwijzing rapport 
Aanleiding van het HVO-NGE Paragraaf 1.1 
Omschrijving en doelstelling van 
opdracht 

Paragraaf 1.3 

Begrenzing van het 
onderzoeksgebied 

Paragraaf 1.2 

Beschrijving uitvoering onderzoek 
(incl. betrokken personen) 

Zie offerte 

Verantwoording bronnenmateriaal 
(incl. bronverwijzing) 

Hoofdstuk 2 

Vaststellen en afbakenen van het 
verdachte gebied 

Paragraaf 3.5 

Vaststellen soort, hoeveelheid en 
verschijningsvorm vermoede NGE 

Paragraaf 3.6 

Leemten in kennis Paragraaf 3.4 
Advies Paragraaf 4.2 
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BIJLAGE 11 TEKENINGEN (LOSBLADIG) 
 
Tekening 01a: Inpassing luchtfoto d.d. 21 oktober 1944 
Tekening 01b: Inpassing luchtfoto d.d. 31 december 1944 
Tekening 02: Inpassing geallieerde stafkaart en hedendaagse topografische kaart 
Tekening 03: NGE-risicokaart 
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Bijlage 10  Projectgebonden risicoanalyse NGE

Centrum Welberg, vastgesteld  402
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1 INLEIDING 

In dit hoofdstuk is beschreven wat de aanleiding is voor het uitvoeren van de Projectgebonden 
Risicoanalyse-Niet Gesprongen Explosieven (PRA-NGE). Daarnaast zijn het onderzoeksgebied, het doel 
van het onderzoek en de methodiek beschreven. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een leeswijzer. 
 

1.1  AANLEIDING 

De gemeente Steenbergen is voornemens het centrum van Welberg te herontwikkelen. Hierbij vinden 
verschillende typen grondroerende werkzaamheden plaats.  
 
Voor het werkgebied en de omgeving is in het kader van het project een Historisch Vooronderzoek-Niet 
Gesprongen Explosieven (HVO-NGE) opgesteld. Uit de resultaten van deze studie blijkt dat ter plaatse van 
de geplande werkzaamheden oorlogshandelingen hebben plaatsgevonden. Hierdoor kunnen Niet 
Gesprongen Explosieven (NGE) in het werkgebied zijn terechtgekomen en als blindganger zijn 
achtergebleven.  
Bij de uitvoering van de voorgenomen werkzaamheden vinden dus werkzaamheden plaats in een gebied 
waarvoor aantoonbaar een verhoogd risico aanwezig is op het aantreffen van Niet Gesprongen 
Explosieven (NGE). 
 
In het kader van de voorbereiding van de voorgenomen werkzaamheden heeft REASeuro opdracht 
gekregen voor het uitvoeren van deze PRA-NGE. 
 

1.2  WERKGEBIED 

 
Figuur 1: Werkgebied.  
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1.3  DOEL 

Het doel van deze PRA-NGE is: 
- Een 3-dimensionale afbakening van op NGE-verdacht gebied binnen het werkgebied. De afbakening 

van verdacht gebied is feitelijk onderbouwd. De afwegingen die ten grondslag liggen aan de 
afbakening zijn navolgbaar en zijn zoveel mogelijk gebaseerd op feitelijke informatie. 

- Het tot een acceptabel niveau terugbrengen van de aan de uitvoering van het project gerelateerde 
risico’s met betrekking tot NGE in verdacht gebied. Hiervoor worden gerichte adviezen gegeven met 
betrekking tot de wijze van uitvoering en de te treffen veiligheidsmaatregelen. 

 

1.4  AANPAK PRA-NGE EN LEESWIJZER 

Voor dit project is een HVO-NGE uitgevoerd, dat is fase 1 van het NGE-bodemonderzoek. Dit rapport 
heeft betrekking op fase 2 van het NGE-bodemonderzoek. Fase 2: de PRA-NGE bevat het advies gericht 
op het beheersen van risico’s met betrekking tot de mogelijke aanwezigheid van NGE. Deze PRA-NGE 
bevat niet alleen een risicoanalyse, maar ook de informatie die nodig is voor het eventuele vervolg van 
het NGE-bodemonderzoek: fase 3 de werkvoorbereiding. Er wordt voorzien in locatiespecifieke informatie 
die de input vormt voor de voorbereiding van de uitvoering van een NGE-bodemonderzoek.  
 
In Figuur 2 is de aanpak van de PRA-NGE gevisualiseerd.  

 
Figuur 2: Stappenplan PRA-NGE.  
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De eerste stap van een PRA-NGE bestaat altijd uit het beoordelen van het beschikbare historisch 
bronnenmateriaal. Deze stap wordt beschreven in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 (stap 2) wordt vastgesteld 
tot welke diepte de mogelijk achtergebleven NGE aanwezig kunnen zijn. Tevens wordt beoordeeld of 
naoorlogs uitgevoerde grondroerende werkzaamheden van invloed zijn geweest op de (verticale) 
afbakening van de NGE-Risicogebieden. 
 
In hoofdstuk 4 (stap 3) wordt op basis van de uit te voeren werkzaamheden vastgesteld of de 
werkzaamheden kunnen leiden tot een detonatie van een achtergebleven NGE. Tevens wordt het gevolg 
van een detonatie beschreven.  
 
In hoofdstuk 5 (stap 4) wordt beoordeeld of het risico dat voortvloeit uit de uitvoering van 
werkzaamheden in de NGE-Risicogebieden aanvaardbaar klein is. Indien dit niet het geval is, worden de 
benodigde beheersmaatregelen beschreven. 
 
Ten slotte wordt in hoofdstuk 6 (stap 5) het opsporingsadvies uitgewerkt.  
 
Na stap 2 en stap 4 zijn stoppunten ingebouwd. Indien na één van deze stappen wordt vastgesteld dat 
geen verhoogd risico meer aanwezig is, is het doel van de PRA-NGE bereikt. De civieltechnische 
werkzaamheden kunnen in dit geval veilig worden uitgevoerd.  
 
Een verklaring van de gehanteerde begrippen en afkortingen is als bijlage 1 opgenomen. 
 

1.5  INGEZETTE DESKUNDIGHEID 

Het onderzoek is uitgevoerd door een projectteam bestaande uit een historicus, een civiel technicus en 
een projectleider. Op pagina 2 van dit rapport staan de betrokken deskundigen vermeld. 
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2 HORIZONTALE AFBAKENING NGE-RISICOGEBIEDEN 

In dit hoofdstuk wordt de horizontale afbakening van de NGE-Risicogebieden beschreven. Het 
uitgevoerde vooronderzoek vormt hiervoor de input. Van de NGE-Risicogebieden worden de 
onnauwkeurigheden beschreven waarmee bij de afbakening van de NGE-Risicogebieden rekening is 
gehouden. Waar mogelijk worden de onnauwkeurigheden teruggebracht. Dit kan bijvoorbeeld door de 
cartografische onnauwkeurigheid te verkleinen en/of de horizontale verplaatsing van een NGE in de 
bodem vast te stellen. In dit geval is de afbakening aangepast.  

 

2.1  VOORONDERZOEK 

Het historisch vooronderzoek ‘Welberg Centrumplan’ met kenmerk RO-170121 is in 2017 door REASeuro 
opgeleverd en voldoet aan de vigerende eisen uit het WSCS-OCE. Dit historisch vooronderzoek vormt de 
grondslag voor deze PRA-NGE. 
 

2.2  RESULTATEN VOORONDERZOEK 

Op basis van de beoordeling en evaluatie van het bronnenmateriaal zijn in het vooronderzoek meerdere 
NGE-Risicogebieden afgebakend. Het werkgebied ligt binnen twee van deze NGE-Risicogebieden, deze 
NGE-Risicogebieden zijn weergegeven in tabel 1. In de kolom “Paragraaf” (§) wordt verwezen naar de 
paragraaf van het vooronderzoek waarin de betreffende oorlogshandeling en de afbakening van het NGE-
Risicogebied wordt beschreven. 
 

Nr. Aanleiding Verdacht op: Kalibers/type Toestand § 
1. Grondgevechten  

en artillerie-
beschietingen 

Klein kaliber munitie 
(enkelen) 

Diversen Verschoten, gedumpt, 
achtergelaten 

3.1 

Hand- en 
geweergranaten  
(één tot enkelen) 

Diversen Geworpen, verschoten, 
gedumpt, achtergelaten 

Munitie voor 
granaatwerpers 
(één tot enkelen) 

PIAT, Panzerfaust Verschoten, gedumpt, 
achtergelaten 

Munitie voor 
raketwerpers 
(één tot enkelen) 

Panzerschreck Verschoten, gedumpt, 
achtergelaten 

Geschutmunitie  
(één tot enkelen) 

2 inch, 5 cm, 6-ponder, 75 
mm, 7,5 cm, 17-ponder, 3 
inch, 8 cm, 25-ponder, 8,8 
cm, 3,7 inch, 10,5 cm, 4,2 
inch, 4,5 inch en 5,5 inch 

Verschoten 

2. Luchtaanvallen 
door Typhoons 

Afwerpmunitie 
(één tot enkelen) 

500 lbs 
 

Afgeworpen 3.2 

Raketten 
(één tot enkelen) 

3 inch met 60 lbs SAP 
gevechtskop 

Verschoten 

Tabel 1: Afgebakend NGE-Risicogebied. 
 
Het afgebakende NGE-Risicogebied is weergegeven in Figuur 3. 
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Figuur 3: NGE-Risicogebied, afgebakend in HVO-NGE RO-170121. 
 
Gehanteerde afbakeningsprincipes 
De NGE-Risicogebieden zijn als volgt afgebakend: 

• Het NGE-Risicogebied naar aanleiding van de artilleriebeschietingen en grondgevechten is 
conform de richtlijnen van het WSCS-OCE situationeel afgebakend ter plaatse van het 
werkgebied.  

• Het NGE-Risicogebied naar aanleiding van luchtaanvallen is afgebakend ter plaatse van het 
werkgebied, aangezien het in zijn geheel doelwit was van bombardementen en 
raketbeschietingen. 

 
Verkleinen onnauwkeurigheden 
Het NGE-Risicogebied is afgesneden op de contouren van het werkgebied maar loopt in werkelijkheid 
verder door. Het verkleinen van cartografische onnauwkeurigheid door aanvullende analyse heeft daarom 
geen effect op het NGE-Risicogebied binnen het werkgebied. 
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3 VERTICALE AFBAKENING 

In dit hoofdstuk wordt voor de mogelijk achtergebleven NGE de verticale afbakening vastgesteld. 
Vervolgens is beoordeeld of na de oorlog werkzaamheden zijn uitgevoerd die invloed hebben gehad op 
de (verticale) afbakening.  
 

3.1  VERTICALE AFBAKENING 

De verticale afbakening is het bepalen van de maximale diepte tot waarop NGE kunnen zijn ingedrongen. 
De beschikbare informatie over de bodemopbouw en grondmechanische eigenschappen zijn hiervoor als 
input gebruikt.  
 
Van het gebied is een verkennend bodemonderzoek aangeleverd waarin informatie over de 
bodemopbouw is opgenomen. Deze rapportage bevat geen sonderingsgegevens maar geeft wel 
bruikbare informatie over de bodemopbouw in het werkgebied. 
 
In onderstaande figuur zijn enkele boorstaten uit het werkgebied opgenomen. 

 
Figuur 4: Locaties boringen (rode stippen) en boorstaten boring 1 en 2. 
 
Van de beschikbare boringen zijn boring 1 en 2 als maatgevend beschouwd, deze zijn dieper (2,5 m–mv) 
uitgevoerd dan de overige boringen, deze beschouwen alleen de toplaag. Uit de boorstaten is gebleken 
dat de bodem in de bovenste 2,5 m uit zand bestaat. Zand heeft een relatief hoge conusweerstand in 
vergelijking met andere grondsoorten (veen, klei), hierdoor is de maximale penetratiediepte relatief klein.  
 
Op basis van de gegevens is dan ook vastgesteld dat NGE van geschutmunitie tot maximaal 2,0 m–mv 
kunnen zijn achtergebleven. Dit geldt met name voor geschutmunitie van 5,5 inch, kleineren granaten 
zullen minder diep indringen.  
 
De overige NGE binnen het werkgebied die door grondgevechten of dumping in het gebied zijn 
achtergebleven worden verwacht tot maximaal 0,5 m–mv.  
 
Voor afwerpmunitie is een relatief grote diepte aangehouden, omdat deze bij gebrek aan 
sonderingsgegevens niet berekend kon worden De maximale penetratiediepte voor afwerpmunitie in dit 
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gebied is daarom vastgesteld op 4,0 m–mv. Om deze nauwkeuriger vast te stellen is het uitvoeren van een 
sonderingsonderzoek vereist. Voor raketten is de maximale diepte vastgesteld op 2,5 m–mv. Ook deze 
kan nauwkeuriger worden bepaald met behulp van sonderingsgegevens. 
 

3.2  INVENTARISATIE NAOORLOGSE GRONDROERENDE WERKZAAMHEDEN 

Bij naoorlogse grondroerende werkzaamheden kan gedacht worden aan het bouwrijp maken van 
terreinen. Deze werkzaamheden kunnen gevolgen hebben voor de afgebakende NGE-Risicogebieden. 
Voor het inventariseren van deze zogenaamde contra-indicaties zijn naoorlogse luchtfoto’s besteld en 
geanalyseerd. In onderstaande tabel zijn een aantal van deze foto’s opgenomen om weer te geven hoe 
het gebied naoorlogs veranderd is. 
 

Jaar Afbeelding Omschrijving 
1944 

 

In de oorlogsperiode is binnen het 
zuidelijke gedeelte van het werkgebied al 
veel bebouwing aanwezig.  
 
De noordzijde is nog onbebouwd en heeft 
een agrarische functie (grasland en 
boomgaard) 
 
De Boomvaart tussen het gebied en de 
Kapelaan Kockstraat is ook in de 
oorlogsperiode al aanwezig. 

1958 

 

In de naoorlogse jaren is ook het 
noordelijke gedeelte verder ingericht. Er 
zijn meerdere gebouwen gerealiseerd en er 
is terreinverharding aangebracht. 
 
Het noordoostelijke gedeelte is nog steeds 
onbebouwd. 
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2008 

 

Van de jaren tussen 1958 en 2008 zijn 
geen luchtfoto’s van het gebied 
beschikbaar. Ogenschijnlijk is er in de jaren 
niet veel veranderd binnen het 
werkgebied, dat in te delen is in een 
gedeelte met bebouwing en het gedeelte 
dat in gebruik is als voetbalveld. 
 
Binnen het bebouwde gedeelte is de 
bestaande bebouwing uitgebreid en zijn 
enkele bijgebouwen gerealiseerd. 
 
Voor het voetbalveld zijn mogelijk 
drainage en een sproei-installatie 
aangelegd, hiervoor zijn sleuven 
gegraven/getrokken. Deze hebben geen 
effect op de kans op aantreffen van NGE. 

2014 

 

Binnen het werkgebied hebben geen grote 
veranderingen plaatsgevonden. Het 
voetbalveld is deels ontmanteld. 
 
Ook de vaart lijkt op basis van de 
luchtfotoanalyse niet intensief gewijzigd. In 
paragraaf 3.3 wordt daarom verder op de 
Boomvaart in gegaan. 

Figuur 5: Luchtfotoanalyse NGE-Risicogebied. 

 
3.3  BOOMVAART 

De Boomvaart die langs het gebied loopt lag er ook al in de oorlogsperiode. Op basis van luchtfoto’s is 
niet vast te stellen of hieraan werkzaamheden hebben plaatsgevonden. Daarom is gezocht naar foto’s van 
deze vaart uit de oorlogsperiode. Op een foto uit 1945 (Figuur 6) die is genomen bij Steenbergen is te 
zien dat de breedte en oever van de toenmalige vaart niet veel afwijkt van de huidige situatie.  
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Figuur 6: Afbeelding Sturmgeschutz (Duits aanvalsvoertuig) in Boomvaart (Bron: www.liberationroute.nl). 
 
Bij de kerk is de beschoeiing rond 2004 vervangen (zie Figuur 7) waarmee de vaart is verbreed. De grond 
achter de beschoeiing is aangevuld. Dit heeft binnen het werkgebied geen effect op de kans op 
aantreffen van NGE.  
 

 
Figuur 7: Vervangen kadeconstructie (bron: www.bndestem.nl). 
 
De werkzaamheden aan de vaart lijken zich te hebben beperkt tot onderhoudswerken. Aangenomen 
wordt dat de vaart naoorlogs niet verdiept is.  
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3.4  RESULTATEN VERTICALE AFBAKENING 

Binnen het gebied kunnen diverse NGE zijn achtergebleven tot 0,5 m–mv, NGE van geschutmunitie tot 5,5 
inch kunnen tot 2,0 m-mv zijn achtergebleven. Afwerpmunitie wordt verwacht tot 4,0 m–mv, deze diepte 
kan met behulp van sonderingsgegevens eventueel nog beperkt worden.  
 
Op basis van de luchtfotoanalyse is vastgesteld dat binnen het werkgebied naoorlogs bebouwing en 
verharding heeft plaatsgevonden. Hierdoor is binnen het bebouwde en verharde gebied de kans op 
aantreffen van NGE verlaagd. Tot de onderzijde van het cunet onder de verharding is geen sprake meer 
van een verhoogd risico. Daar onder kunnen nog NGE aanwezig zijn die bij aanleg van de verharding niet 
zijn opgemerkt. 
 
Ook op locatie van het (voormalige) voetbalveld kunnen nog NGE in de bodem zijn achtergebleven, op 
deze locatie zijn geen aanwijzingen voor grootschalige naoorlogse grondroering aangetroffen. Dit geldt 
ook voor de langs het werkgebied gelegen Boomvaart. 
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4 NGE-RISICOANALYSE 

In dit hoofdstuk worden de voorgenomen civieltechnische werkzaamheden beschreven. Vervolgens wordt 
de kans op een detonatie kwalitatief beschreven. Op basis hiervan wordt bepaald welke effecten de 
werkzaamheden kunnen hebben op de mogelijk achtergebleven NGE. Ten slotte wordt ingegaan op de 
effecten die optreden bij een detonatie van een NGE.  
 

4.1  UIT TE VOEREN CIVIELTECHNISCHE WERKZAAMHEDEN 

De uit te voeren werkzaamheden bestaan uit het herinrichten van de openbare ruimte in het gebied en 
woningbouw (zie Figuur 8). In principe geldt dat buiten de bestaande bebouwing op alle locaties 
werkzaamheden in de bodem zullen plaatsvinden. Binnen het zuidelijke gedeelte (kerk) zullen geen 
werkzaamheden plaatsvinden. 
 

 
Figuur 8: Plantekening werkgebied. 
 
Voor realisatie van de plannen worden diverse civieltechnische werkzaamheden uitgevoerd. In de 
volgende paragrafen staat aangegeven welk effect deze werkzaamheden hebben op mogelijk aanwezige 
NGE. 
 
4.1.1 Verwijderen terreinverharding 
Indien terreinverharding machinaal opgenomen wordt (bijv. met een laadschop of graafmachine) bestaat 
de kans op toucheren van NGE. Bij het handmatig opnemen van de terreinverharding ontstaan geen 
effecten die van invloed kunnen zijn op NGE. Machinaal opnemen is wel mogelijk indien voor aanleg van 
de verharding een cunet is gegraven en is opgevuld met cunetzand of ander funderingsmateriaal zoals 
bijvoorbeeld gebroken puin.  
 
4.1.2 Grondverzet 
Voor de nieuwbouw en herinrichting wordt met behulp van hydraulische graafmachines grond ontgraven. 
Bij deze werkzaamheden bestaat de kans op het toucheren en/of bewegen van mogelijk achtergebleven 
NGE. Indien op onverharde oppervlakken gereden wordt met zwaar materieel kunnen NGE door 
spoorvorming bewogen worden. 
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4.1.3 Terreininrichting 
Na het uitvoeren van de bouwwerkzaamheden wordt het terrein opnieuw ingericht, hierbij zullen onder 
andere cunetten en plantgaten worden gegraven. Bij deze werkzaamheden bestaat de kans op toucheren 
of bewegen van NGE. Indien bomen en struiken gerooid worden, kunnen bij het frezen van stobben of 
trekken van wortels NGE getoucheerd of bewogen worden. 
 
4.1.4 Verwijderen en aanleggen kabels, leidingen en rioleringen 
De bestaande kabels, leidingen en rioleringen worden mogelijk aangepast of verwijderd. Het verwijderen 
kan op verschillende manieren worden uitgevoerd. De kabels kunnen worden getrokken. Hierbij volgen ze 
het eigen tracé. Ook is het mogelijk dat de kabels, leidingen en rioleringen worden vrij gegraven en 
vervolgens worden verwijderd. Hierbij vinden de ontgravingen plaats in de voormalige (naoorlogs) 
gerealiseerde kabel-/leidingsleuf waar mogelijk NGE terug zijn ingebracht na de werkzaamheden. 
 
Voor het aanleggen van de nieuwe kabels, leidingen en rioleringen worden, afhankelijk van de soort 
kabel/leiding, sleuven gegraven tot circa 2,0 m. De ontgravingen vinden plaats met een hydraulische 
graafmachine. Hierbij bestaat de kans op toucheren of bewegen van NGE. 
 
4.1.5 Plaatsen funderingspalen 
Bij het heien van paalfundering ontstaan versnellingen in de bodem, tevens bestaat de kans op toucheren 
van NGE. Bij drukken ontstaan geen versnellingen in de ondergrond die van invloed zijn op NGE.  
 
Indien gekozen wordt voor heien van de palen en er treden versnellingen in de bodem op die groter zijn 
dan 1,0 m/s2 dient een gebied met een straal van 10 m rond de trillingsbron onderzocht te worden op de 
aanwezigheid van NGE.  
 
4.1.6 Bouw van een brug over de Boomvaart 
Over de Boomvaart is een brug gepland om het verkeer vanuit de woonzone te ontsluiten, het is niet 
bekend hoe deze brug geconstrueerd wordt. Voor constructie van de landhoofden van de brug wordt in 
ieder geval grond ontgraven, hierbij bestaat de kans op bewegen of toucheren van NGE. Indien de 
landhoofden gefundeerd worden op palen ontstaan effecten zoals benoemd in paragraaf 4.1.5. 
 
4.1.7 Toekomstig gebruik 
Het bebouwde gebied blijft zijn huidige functie behouden en wordt enkel heringericht. Het voormalige 
voetbalveld krijgt een volledig nieuwe functie, hier worden woningen gebouwd die worden verkocht aan 
particulieren. Hierdoor is er in de toekomst geen controle op grondroerende werkzaamheden in dit 
gebied (bijvoorbeeld het aanleggen van vijvers).  
 

4.2  KANS OP EEN DETONATIE 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de kans op een detonatie van een NGE. Het bepalen van de kans op 
een detonatie is van belang om vast te stellen welke werkzaamheden risicovol zijn.  
 
4.2.1 Geschutmunitie 
Geschutmunitie kan voorzien zijn van veel verschillende typen ontstekers, waaronder ontstekers met een 
voorgespannen slagpinveer. Hierdoor kunnen deze NGE gevoelig zijn voor toucheren en bewegen. 
Mogelijk zijn ook fosforhoudende NGE in het gebied achtergebleven. Indien de mantel van 
fosforgranaten is beschadigd, kan bij het ontgraven fosfor in aanraking met zuurstof uit de buitenlucht 
komen. Hierdoor kan fosfor spontaan ontbranden. De vrijkomende rook is toxisch. 
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4.2.2 Gedumpte munitie 
Binnen het gebied kan gedumpte munitie worden aangetroffen, deze kan in stellingen zijn 
achtergebleven. Deze munitie is niet verschoten en voor opslag en transport vaak zonder 
ontstekingsinrichting en met veiligheidsvoorzieningen verpakt. Door het jarenlange verblijf in de bodem 
kunnen deze veiligheidsvoorzieningen echter weggeroest of beschadigd zijn waardoor deze NGE gevoelig 
kunnen zijn voor toucheren en bewegen.  
 
4.2.3 Verschoten Klein Kaliber Munitie (boordwapens en handvuurwapens) 
Klein Kaliber Munitie (KKM) bestaat uit twee delen: een met kruit gevulde huls en een kogel. Bij het 
verschieten komt het kruit in de huls tot ontbranding, door de gasdruk die hierbij ontstaat wordt de kogel 
uit de huls gedrukt. De kogel verlaat via de loop het wapen. In het geval van verschoten KKM is er dus 
geen explosieve stof meer aanwezig. Verschoten KKM vormt geen risico voor de ARBO-veiligheid 
gedurende uitvoering van de werkzaamheden. 
 
4.2.4 Hand- en geweergranaten 
Hand- en geweergranaten worden geworpen of verschoten en kunnen voorzien zijn van diverse typen 
ontstekers welke gevoelig zijn voor toucheren en bewegen. Met name handgranaten zijn vaak voorzien 
van een slagpin onder veerdruk, indien de veiligheidspin weg of doorgeroest is zijn deze granaten 
gevoelig voor toucheren en bewegen.  
 
4.2.5 Munitie voor granaatwerpers/raketwerpers 
Een granaatwerper is een wapen, of wapensysteem waarmee projectielen gelanceerd kunnen worden, 
voorbeelden hiervan zijn de PIAT en de Panzerfaust. Munitie voor granaatwerpers komt voor als holle 
lading en als brisante variant. Projectielen met een holle lading zijn specifiek ontworpen voor het 
doorboren van bepantsering. De brisante variant werd veel gebruikt tegen licht gepantserde doelen, 
stellingen en/of gevechtseenheden. De meest gebruikte ontstekers op dit soort NGE zijn schokontstekers. 
Deze kunnen gevoelig zijn voor toucheren. 
 
4.2.6 Afwerpmunitie 
De ontstekers op geallieerde afwerpmunitie zijn veelal mechanisch werkende ontstekers. Dit zijn 
ontstekers waarbij de uiteindelijke explosieketen wordt ontstoken of ingeleid door een slagpin die in een 
slaghoedje slaat. Ook komen chemisch lange vertragingsontstekers voor. De ontstekers op geallieerde 
afwerpmunitie zijn gevoelig voor trilling, toucheren en beweging. Indien tijdens de werkzaamheden één 
van deze effecten optreedt, kan een detonatie worden veroorzaakt.  
 
4.2.7 Raketten 
Gevechtskoppen 60 lbs SAP zijn in de bodem voorzien van een schokontsteker. Omdat de ontstekers zijn 
voorzien van een ophoudveer met een aanzienlijke veerdruk, zijn de ontstekers minder gevoelig voor 
beweging en trillingen. Mate van gevoeligheid van dit type NGE is echter niet te kwantificeren.  
 

4.3  EFFECTEN VAN EEN DETONATIE 

Bij detonatie van een NGE komt een zeer grote hoeveelheid energie vrij. De vrijgekomen energie uit zich 
in een deel thermische energie (temperatuurtoename) en een deel mechanische energie (scherfwerking, 
luchtdrukwerking en schokgolf). In de volgende paragrafen worden de uitwerkingseffecten toegelicht. 
 
4.3.1 Scherfwerking 
Scherfwerking ontstaat doordat bij een detonatie de omhulling van de detonerende explosieve stof 
verscherft. De ontstane scherven worden door de drukwerking met grote snelheid weggeblazen. Bij 
scherfwerking (fragmentatie) wordt onderscheid gemaakt in primaire scherven (scherven van het 
explosief) en secundaire scherven (door de detonatie weggeslingerd puin, glasscherven, etc.).  
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Bij een detonatie liggen diverse infrastructuur en bebouwing binnen de zogenaamde 
schervengevarenzone. De schervengevarenzone is het gebied rond de ligplaats van een NGE, waar bij een 
eventuele explosie gerede kans bestaat dat men door scherven van het explosief of secundaire scherven 
wordt getroffen. De schervengevarenzone van een 500 lbs vliegtuigbom (grootste te verwachten kaliber) 
bedraagt 3.050 meter 1, afhankelijk van de diepte waarop deze aanwezig is. 
 
4.3.2 Luchtdrukwerking 
Luchtdrukwerking ontstaat doordat de springstof bij een detonatie in zeer korte tijd wordt omgezet in 
een groot volume gasvormige reactieproducten bij extreem hoge druk. Bij de detonatie van 1 gram 
springstof ontstaat circa 1.000 liter aan gas. Luchtdruk kan een dodelijk effect op het menselijk lichaam 
hebben en kan in de directe omgeving van het detonatiepunt constructies laten instorten en tot op grote 
afstand ruiten laten springen. Door luchtdrukwerking treedt, afhankelijk van de diepteligging van het 
explosief, kratervorming aan het maaiveld op. Indien deze te diep ligt om een krater te vormen, wordt 
door de luchtdruk het omringende bodemmateriaal samengedrukt. Hierdoor ontstaat een zogenaamd 
camouflet (gaszak). Door het ontstaan van een camouflet veranderen de grondmechanische 
eigenschappen van het omringende bodemmateriaal. Het camouflet vult zich, afhankelijk van de 
diepteligging en de grondwaterstand, met grondwater en kan na verloop van tijd instorten. Hierdoor 
kunnen bovenliggende en belendende constructies instorten of beschadigen. 
 
4.3.3 Schokgolf 
Een schokgolf is een heftige versnelling die ontstaat bij een detonatie en die zich voortplant door de 
omringende materie (water en/of bodem). Hoe groter de dichtheid van deze materie is, hoe verder de 
schokgolf zich zal voortplanten. Hierdoor kunnen tot op grote afstand leidingen, fundamenten, enz. 
worden vernield of beschadigd.   

                                                      
1 Bron: Defensievoorschrift VS 9-861, tabel 3. 
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5 BEPALEN AANVAARDBAAR RISICO 

In hoofdstuk 4 is vastgesteld dat de voorgenomen werkzaamheden kunnen leiden tot een 
ongecontroleerde detonatie. In dit hoofdstuk wordt beoordeeld of de gevolgen van een detonatie leiden 
tot een onacceptabel veiligheidsrisico voor de medewerkers en de omgeving. Vervolgens worden de 
veiligheidsmaatregelen gedefinieerd die nodig zijn om de risico’s tot een aanvaardbaar niveau terug te 
dringen. Ten slotte wordt het zoekdoel voor het geadviseerde NGE-bodemonderzoek vastgesteld. 
 

5.1  MOGELIJKE EFFECTEN VAN DE WERKZAAMHEDEN OP NGE 

De effecten van de geplande werkzaamheden die invloed hebben op NGE zijn: 
• Toucheren en/of bewegen  

Dit effect kan optreden ter plaatse van ontgravingen voor kabels en leidingen en bouwkuipen. 
• Trillingen 

Dit effect kan optreden bij het aanbrengen van heipalen. 
Na realisatie van de woningen bestaat bij toekomstig gebruik de kans dat bewoners grondroeringen 
uitvoeren die van invloed kunnen zijn op NGE. 
 

5.2  RISICO’S WERKNEMERS EN OMGEVING 

Vanwege de explosieve inhoud van de mogelijk achtergebleven NGE is het effect van een detonatie groot. 
Het effect van een detonatie is afhankelijk van de diepte waarop de detonatie optreedt. Een detonatie zal 
vrijwel zeker fataal zijn voor het bij de werkzaamheden aanwezige personeel. Tevens zal een groot 
schadebeeld ontstaan in de omgeving.  
 
Letsel en schade door scherfwerking kan bij een detonatie dicht onder maaiveld optreden tot 3.050 m 
afstand van het explosiepunt.  
 
Indien een detonatie optreedt op grotere diepte is sprake van een zekere gronddekking. Door de 
gronddekking neemt het effect van de scherfwerking af. De afname is afhankelijk van de diepteligging en 
het kaliber van het NGE. Het effect van de schokgolf zal echter groter zijn. Hierdoor bestaat de kans dat 
belendende kabels, leidingen en fundamenten beschadigd raken.  
 
Gezien de gevolgen van een detonatie van een NGE is sprake van een ontoelaatbaar risico voor de 
veiligheid van medewerkers en de omgeving. Ook in het toekomstig gebruik ontstaat een ontoelaatbaar 
risico. Om dit risico weg te nemen zijn beheersmaatregelen nodig. 
 

5.3  VEILIGHEIDSMAATREGELEN 

Het risico op een detonatie kan worden weggenomen door eventueel in het invloedgebied van de 
werkzaamheden achtergebleven NGE voor de start van de uitvoering van de werkzaamheden door middel 
van detectie op te sporen. Indien een vermoedelijk NGE wordt gedetecteerd, dient dit verwijderd te 
worden.  
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5.4  ZOEKDOEL 

Het werkgebied is opgedeeld in 3 opsporingsgebieden (zie Figuur 9).  
 

 
Figuur 9: Opsporingsgebieden centrumplan Welberg 
 
Binnen opsporingsgebied ‘terreininrichting’ dient voorafgaand aan de in paragraaf 4.1 genoemde 
werkzaamheden die mogelijk effect hebben op NGE-opsporing verricht te worden tot minimaal de 
werkdiepte. In opsporingsgebied ‘woningbouw’ dienen NGE tot de maximale penetratiediepte 
opgespoord te worden vanwege de ontoelaatbare risico’s die mogelijk optreden bij het toekomstig 
gebruik door particulieren. Binnen opsporingsgebied ‘brug’ is het afhankelijk van de gekozen 
uitvoeringsmethode in welke mate opsporing dient te worden verricht. Binnen de opsporingsgebieden 
kunnen de volgende NGE nog worden aangetroffen: 
 

Zoekdoel Diepte tot 
Gedumpte munitie 0,5 m–mv 
Afwerpmunitie 500 lbs. 4,0 m–mv 
Gevechtskoppen 60 lbs SAP van 3 inch 
luchtgrondraketten  

2,5 m–mv 

Verschoten KKM  0,5 m–mv 
Hand- en geweergranaten  0,5 m–mv 
Munitie voor granaatwerpers/raketwerpers 0,5 m–mv 
Geschutmunitie tot en met 5,5 inch 2,0 m–mv 

Tabel 2: Zoekdoel binnen werkgebied. 
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Conclusie en advies 
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6 OPSPORINGSADVIES 

In dit hoofdstuk worden de maatregelen die nodig zijn om de voorgenomen werkzaamheden veilig uit te 
voeren en een veilig toekomstig gebruik te garanderen uitgewerkt. Vastgesteld is welke 
opsporingsmethode het best toepasbaar is. Hierbij is onder andere rekening gehouden met het zoekdoel, 
de verticale afbakening en de aanwezige detectieverstoringen.  
 
Vervolgens worden de locatiespecifieke omstandigheden beschreven. De beschrijving van de 
locatiespecifieke omstandigheden kan als input dienen voor fase 3 van het NGE-bodemonderzoek; de 
werkvoorbereiding.  
 

6.1  OPSPORINGSMETHODE 

Bij het uitvoeren van deze PRA-NGE is gebleken dat er binnen het gebied sprake is van een verhoogd 
risico op het aantreffen van NGE. Om dit risico weg te nemen is in de volgende paragrafen per 
opsporingsgebied (zie Figuur 9) het opsporingsadvies opgenomen.  
 
6.1.1 Opsporingsgebied terreininrichting: Geen opsporing, laagsgewijze actieve detectie 
Dit is het gebied waar de huidige bebouwing en verharding aanwezig is. Indien voor de nieuwe 
verharding binnen het bestaande cunet wordt gewerkt, is hier geen opsporing noodzakelijk. 
 
Indien blijkt dat wel dieper gewerkt wordt, bijvoorbeeld voor aanleg van leidingsleuven, kunnen deze 
worden onderzocht door middel van laagsgewijs detecteren en ontgraven met een actieve detector door 
een benaderteam. Dit team geeft steeds een bodemlaag vrij, waarna deze ontgraven kan worden. Dit is 
de meest geschikte methode in dit gebied omdat detectieverstoringen in de omgeving aanwezig zijn en 
zullen blijven tijdens het project. Hierdoor wordt detectie met een passieve detector (groter bereik) 
verhinderd. 
 
6.1.2 Opsporingsgebied woningbouw: realtime passieve oppervlaktedetectie en laagsgewijze actieve 

detectie 
Op basis van het toekomstig gebruik en de mogelijke inzet van heipalen wordt geadviseerd om het hele 
gebied tot de maximale penetratiediepte te onderzoeken, dit kan voorafgaand aan de werkzaamheden 
met behulp van non-realtime passieve oppervlaktedetectie. Hiermee kan in beeld gebracht worden 
hoeveel ferromagnetische verstoringen in de bodem aanwezig zijn.  
 
Na deze detectieslag kan het gebied in drie soorten gebieden onderverdeeld worden: 
• A-gebieden: geen ferromagnetische verstoringen, hier kan regulier gewerkt worden. 
• B-gebieden: afzonderlijk te onderscheiden verstoringen/objecten, deze worden benaderd en verwijderd 

waarna de werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden. 
• C-gebieden: dusdanig veel verstoringen dat deze niet meer afzonderlijk van elkaar waar te nemen zijn. 

Deze gebieden hebben een maatwerk oplossing nodig afhankelijk van de uit te voeren werkzaamheden. 
 

In de omgeving van verstoringen (bijvoorbeeld bestaande bebouwing, kabels en leidingen, puin en 
overige ferro-houdende objecten in de bodem) is maatwerk nodig in de vorm van begeleiding van 
grondroerende werkzaamheden door een OCE-team.  
 
Na het detecteren van het gebied kan een benaderplan worden gemaakt waarin wordt vastgesteld welke 
objecten verwijderd dienen te worden en tot welke diepte vrijgegeven kan worden.  
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6.1.3 Opsporingsgebied brug: maatwerk 
Afhankelijk van de constructie van de brug moet hiervoor een detectieplan bepaald worden. Indien geen 
paalfundering gebruikt wordt kunnen de landhoofden relatief eenvoudig met realtime actieve detectie 
laagsgewijs onderzocht worden. 
 

6.2  LOCATIESPECIFIEKE OMSTANDIGHEDEN 

In deze paragraaf worden de locatiespecifieke omstandigheden voor het werkgebied besproken. Er wordt 
ingegaan op diverse onderwerpen die van belang kunnen zijn bij de werkvoorbereiding van het 
geadviseerde NGE-bodemonderzoek. Voor een beschrijving van het wettelijk kader wordt verwezen naar 
bijlage 3. 
 
6.2.1 Bevoegd gezag 
Het opsporingsgebied is gelegen binnen de gemeente Steenbergen. Gemeente Steenbergen is het 
bevoegd gezag op het gebied van Openbare Orde en Veiligheid. Het voor het NGE-bodemonderzoek in 
het kader van het WSCS-OCE op te stellen projectplan dient ter goedkeuring te worden aangeboden aan 
gemeente Steenbergen. 
 
6.2.2 Grondwaterstand 
Bij uitvoering van het verkennend bodemonderzoek is ook de grondwaterstand bepaald, binnen 
opsporingsgebied ‘woningbouw’ ligt deze op circa 1 m–mv. Bij het benaderen van dieper gelegen 
objecten is dus wellicht inzet van bronbemaling noodzakelijk. Voor het gebied waar terreininrichting 
plaatsvindt, is de opsporingsdiepte kleiner waardoor grondwater naar verwachting geen probleem vormt 
bij benaderen van objecten.  
  
6.2.3 Bodemopbouw 
Voor een beschrijving van de bodemopbouw in de opsporingsgebieden wordt verwezen naar paragraaf 
3.1.  
 
6.2.4 Milieuhygiënische kwaliteit 
Uit het verkennend bodemonderzoek is gebleken dat er geen aanleiding is (m.u.v. 1 tanklocatie) om het 
werkgebied in het kader van milieuverontreiniging als verdacht aan te merken. 
 
6.2.5 Archeologie 
Ten aanzien van de verwachting van archeologische waarden is voor het verkennend bodemonderzoek 
door Agel Adviseurs de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden van de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed geraadpleegd (www.archeologieinnederland.nl). Het werkgebied en de directe omgeving vallen 
hierop niet binnen een aandachtsgebied. 
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BIJLAGE 1 BEGRIPPENLIJST  

 
Begrip Afkorting Definitie 
Werkveldspecifiek 
certificatieschema 
voor het 
systeemcertificaat 
Opsporen 
Conventionele 
Explosieven  

WSCS-OCE Het WSCS-OCE is het Werkveldspecifiek certificatieschema voor 
het opsporen van Conventionele Explosieven.  
 
Hierin zijn onder andere richtlijnen, proceseisen en 
deskundigheidseisen opgenomen. Het WSCS-OCE is sinds 1 juli 
2012 de opvolger van de Beoordelingsrichtlijn Opsporen 
Conventionele Explosieven (BRL-OCE) en is wettelijk verankerd in 
de Arbowet.  
 
Om het maatschappelijk belang – veiligheid en gezondheid van en 
rondom de arbeid – te waarborgen, is door de overheid gekozen 
voor een wettelijk verplichte certificatieregeling voor de borging 
van de kwaliteit/veiligheid van het opsporen van conventionele 
explosieven. 

Conventionele 
Explosieven 

CE Elk explosief dat niet als geïmproviseerd, nucleair, biologisch of 
chemisch kan worden aangemerkt. Bij het opsporingsproces wordt 
aan CE gelijkgesteld en als zodanig behandeld: 
- CE die geen explosieve stoffen (meer) bevatten; 
- Restanten van CE die door leken als zodanig herkenbaar zijn; 
- Voorwerpen die door leken kunnen worden aangemerkt als 

CE; 
- Wapens of onderdelen daarvan. 

Niet Gesprongen 
Explosieven 

NGE Door REASeuro gehanteerd begrip waaronder wordt verstaan: alle 
explosieven of onderdelen/restanten van explosieven die niet of 
gedeeltelijk hebben gefunctioneerd.  
 
Onder NGE vallen: 
- Conventionele Explosieven (CE); 
- Geïmproviseerde explosieven; 
- Explosieven voor civiel gebruik; 
- Chemische explosieven; 
- Biologische explosieven; 
- Nucleaire explosieven. 

Niet Gesprongen 
Explosieven- 
Bodemonderzoek 

NGE-
Bodemonderzoek 

Werkwijze van REASeuro waaronder wordt verstaan: de integrale 
totaal aanpak voor de NGE-problematiek bestaande uit vijf 
afzonderlijke fasen. 
 
Hierdoor kan de opdrachtgever telkens een weloverwogen besluit 
nemen en zijn vervolgacties plannen met als doel dat de 
opdrachtgever de regie over het project in handen houdt. 
 
De vijf fasen zijn: 
1. HVO-NGE (Historisch Vooronderzoek NGE). 
2. PRA-NGE (Projectgeboden Risicoanalyse NGE). 
3. Projectplan-NGE. 
4. Uitvoering-NGE. 
5. PvvO-NGE (Proces-verbaal van Oplevering). 

Historisch 
Vooronderzoek-
Niet Gesprongen 
Explosieven 

HVO-NGE Bureaustudie waarin het beschikbare feitelijke bronnenmateriaal 
van de periode 1940-1945 (incl. naoorlogse munitieruimingen en 
opsporingsactiviteiten) wordt beoordeeld en geëvalueerd. Doel is 



   
   

 
   
72723/RO-170260 versie 1.0 DR PRA-NGE Welberg Centrumplan Pagina 31 van 39 
 

Begrip Afkorting Definitie 
om vast te stellen of in het onderzoeksgebied sprake is van een 
NGE-Risicogebied in relatie tot het werkgebied. 
  
Het HVO-NGE bestaat uit: 
- Rapportage.  
- Positief of negatief advies. 
- In het geval van een positief advies: 

Horizontale afbakening NGE-Risicogebied(en). 
- NGE-Risicokaart. 

Werkgebied - Het door de opdrachtgever aangegeven gebied waarbinnen 
reguliere werkzaamheden (niet NGE-gerelateerd) uitgevoerd gaan 
worden of waar een functieverandering wordt doorgevoerd.  

Onderzoeksgebied - Gebied waarop het HVO-NGE zich richt.  
 
Het onderzoeksgebied is ruimer dan het werkgebied om een zo 
compleet mogelijk beeld te krijgen van de situatie in oorlogstijd.  

Conflictzone - Een globaal afgebakend gebied waarbinnen (intensieve) 
gevechtshandelingen hebben plaatsgevonden.  
 
De afbakening is gebaseerd op het beschikbare bronnenmateriaal, 
maar kan gezien de aard van de gevechtshandelingen niet 
nauwkeurig worden begrensd. 

Positief advies - Beoordeling en evaluatie van het feitelijk bronnenmateriaal heeft 
aangetoond dat NGE kunnen worden aangetroffen in het 
onderzoeksgebied.  
 
Een vervolgstap van het NGE-bodemonderzoek wordt 
geadviseerd. Tevens vormt een positief advies de legitimatie voor 
het indienen van een Raadsbesluit t.b.v. van een Rijksbijdrage. 

Negatief advies - Op basis van de beoordeling en evaluatie van het feitelijk 
bronnenmateriaal wordt niet verwacht NGE aan te treffen in het 
onderzoeksgebied.  
 
Een vervolgstap van het NGE-bodemonderzoek wordt niet 
geadviseerd. De geplande werkzaamheden kunnen regulier 
worden uitgevoerd. 

Niet Gesprongen 
Explosieven- 
Risicogebied 

NGE-risicogebied Gebied waar op basis van feitelijk bronnenmateriaal een risico op 
het aantreffen van NGE bestaat naar de situatie van 1940-1945 
(inclusief naoorlogse munitieruimingen en opsporingsactiviteiten). 
 
Het NGE-risicogebied is horizontaal afgebakend, waarin zijn 
opgenomen: 
- Eventuele onzekerheden en onnauwkeurigheden uit het 

bronnenmateriaal (o.a. cartografische onnauwkeurigheden). 
- De maximale horizontale verplaatsing van NGE in de bodem. 

Niet Gesprongen 
Explosieven -
Risicokaart 

NGE-Risicokaart Cartografische weergave van het (de) NGE-Risicogebied(en).  
 

Projectgebonden 
Risicoanalyse-Niet 
Gesprongen 
Explosieven 
 

PRA-NGE Bureaustudie waarin het verdachte gebied binnen het NGE-
Risicogebied wordt afgebakend. Daarnaast worden de risico’s van 
de voorgenomen reguliere werkzaamheden in relatie tot de aan te 
treffen NGE vastgesteld. 
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Begrip Afkorting Definitie 
De PRA-NGE bestaat o.a. uit: 
- Indien nodig het opvullen van leemten in kennis van het 

HVO-NGE. 
- De horizontale en verticale afbakening van het verdachte 

gebied. 
- Het definiëren van beheersmaatregelen. 
- De mogelijkheid tot een proefdetectie. 
- De bepaling van de doorlooptijd en kosten van de 

geadviseerde maatregelen. 
Verdacht gebied - De horizontale en verticale afbakening van het NGE-Risicogebied.  

 
Bij de afbakening is o.a. rekening gehouden met: 
- Het vaststellen van de horizontale verplaatsing van de NGE in 

de bodem (inkaderen NGE-Risicogebied). 
- De mogelijke inperking van de onzekerheden en 

onnauwkeurigheden uit het bronnenmateriaal. 
- De naoorlogse werkzaamheden (zoals ontgravingen, 

ophogingen etc.). 
- De bodemkundige parameters (zoals grondsoort en 

draagkracht van de grond). 
Opsporingsgebied - Het verdachte gebied binnen het werkgebied waar voorafgaand 

aan de reguliere werkzaamheden de opsporing naar NGE wordt 
geadviseerd. 

Bijdragebesluit / 
Gemeentefonds 

- Regeling voor Rijksfinanciering van (een deel) van de kosten voor 
het NGE-bodemonderzoek. 

Proefdetectie - Een steekproef die binnen het opsporingsgebied kan worden 
uitgevoerd om de mate van detectieverstoring vast te stellen (de 
proefdetectie is non-destructief).  
 
Op basis van een proefdetectie kan de meest efficiënte 
opsporingsmethodiek worden bepaald en het voor de opsporing 
benodigde budget en de doorlooptijd worden onderbouwd.  

Reguliere 
werkzaamheden 

- Alle door de opdrachtgever voorgenomen niet NGE-gerelateerde 
werkzaamheden.  
 
Enkele voorbeelden zijn civieltechnische, milieutechnische en 
archeologische werkzaamheden. 
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BIJLAGE 2 DETECTIEMETHODEN 

 
Onder detecteren wordt verstaan: “het vaststellen van de aanwezigheid van (mogelijke) NGE door het, 
met behulp van detectieapparatuur, uitvoeren van een meting en de beoordeling van de meetgegevens”. 
 
In deze bijlage wordt op hoofdlijnen ingegaan op de toepasbaarheid van verschillende detectiemethoden. 
Op basis van het zoekdoel, de locatiespecifieke omstandigheden en de toepasbaarheid van de 
verschillende detectiemethoden is in deze PRA-NGE een maatwerk advies uitgewerkt voor het NGE-
bodemonderzoek. 
 
Passieve of actieve detectie 
Bij detectie wordt onderscheid gemaakt tussen passieve en actieve detectie. In deze paragraaf wordt het 
verschil tussen de beide detectiemethoden uitgelegd. 
 
Passieve detectie 
Voor passieve detectie wordt over het algemeen gebruik gemaakt van een magnetometer. Deze detector 
zendt zelf geen signaal uit, daarom wordt het passieve detectie genoemd. Een magnetometer meet 
verstoringen van het aardmagnetisch veld. Verstoringen van het aardmagnetisch veld worden veroorzaakt 
door de aanwezigheid van ferro-houdende objecten. Met passieve detectie kunnen geen non-ferro NGE 
(zoals messing hulzen) worden opgespoord.  
 
In homogeen samengestelde bodems zonder ferromagnetische verstoringen kunnen grote ferro-
houdende objecten (zoals grote kalibers vliegtuigbommen) worden gemeten. Omdat een magnetometer 
erg gevoelig is, hebben ondiep gelegen verstoringen in het opsporingsgebied, zoals puin, sintels, 
(restanten van) funderingen en kabels en leidingen een sterk nadelige invloed op de detectieresultaten en 
het meetbereik. Tevens is de apparatuur gevoelig voor verstoringen van ferro-houdende objecten in de 
omgeving van het opsporingsgebied zoals hekwerken, afrasteringen, kabels en leidingen, spoorlijnen, 
wegen, etc. In de nabijheid van deze objecten kunnen geen of slecht interpreteerbare detectieresultaten 
worden verkregen. 
 

 
Figuur 10: Illustratie passieve detectie. 
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Actieve detectie 
Een actieve meting geschiedt over het algemeen met een metaaldetector. Bij deze detectietechniek wordt 
gebruik gemaakt van een detector die zelf een pulserend magnetisch veld opwekt en vervolgens de 
verstoringen in dat veld (veroorzaakt door metalen) meet. Omdat de detector zelf een signaal uitzendt, 
wordt de techniek actieve detectie genoemd. Deze apparatuur detecteert zowel ferro- als non-
ferrometalen. Actieve detectoren worden over het algemeen gebruikt in projecten waar men niet 
ijzerhoudende NGE verwacht (bijvoorbeeld KKM of anti-personeelsmijnen). De zoekdiepte en het 
zoekoppervlak zijn beperkt. Dit heeft echter als groot voordeel dat minder invloed wordt ondervonden 
van ferro-houdende objecten in de omgeving. Hierdoor is het mogelijk om in de dichte nabijheid van 
damwanden, afrasteringen enz. te zoeken naar NGE. De laagdikte die in één keer kan worden vrijgegeven, 
is echter wel beperkt. 
 
Vanwege het beperkte meetbereik dient, indien de zoekdiepte groter is dan het meetbereik, in lagen 
gedetecteerd te worden tot de te onderzoeken diepte is bereikt. Indien de gedetecteerde laag kan 
worden vrijgegeven van objecten kan deze laag worden verwijderd. Het verwijderen van deze laag kan 
zowel machinaal (met beveiligde graafmachine) als met de hand. Het detecteren en ontgraven wordt 
cyclisch uitgevoerd tot de vrij te geven diepte is bereikt. 
 

 
 

Figuur 11: Illustratie actieve detectie. 
 
Realtime of non-realtime detectie 
Er wordt met betrekking tot detectie onderscheid gemaakt tussen realtime detectie en non-realtime 
detectie. Zowel realtime als non-realtime detectie kunnen met behulp van zowel passieve als actieve 
detectiesystemen worden uitgevoerd. In deze paragraaf wordt het verschil tussen deze beide methoden 
en de toepasbaarheid uitgelegd. 
 
Realtime detectie 
Realtime detectie is een detectiemethode waarbij, na detectie van mogelijk verdachte objecten, direct 
wordt overgaan tot het lokaliseren en benaderen. De verkregen meetgegevens worden niet digitaal 
opgeslagen/vastgelegd. Realtime detectie wordt toegepast voor: 
- het inmeten van restgebieden na non-realtime oppervlaktedetectie; 
- laagsgewijze detectie; 
- het vrijgeven van boorpunten; 
- het lokaliseren van objecten die door middel van non-realtime detectie zijn geïnterpreteerd. 
Realtime detectie kan worden uitgevoerd met zowel actieve als passieve detectieapparatuur.  
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Realtime detectie wordt in principe alleen uitgevoerd op locaties waar non-realtime detectie niet mogelijk 
is. De reden hiervan is dat de beslissing om wel of niet over te gaan tot het benaderen van een object bij 
één persoon ligt (de operator).  
 
Non-realtime detectie 
Deze opsporingsmethode kan worden toegepast indien NGE worden verwacht tot een diepte die binnen 
het meetbereik ligt van de in te zetten detectieapparatuur. Bij non-realtime detectie worden de 
meetgegevens digitaal verzameld in een datalogger of computer. Hierbij worden de posities van 
gedetecteerde ferro-houdende objecten (waaronder mogelijke NGE) in X-, Y- en Z-richting vastgelegd. De 
meetgegevens worden op een later tijdstip geïnterpreteerd. Hiervoor wordt een speciaal voor dat doel 
ontwikkeld softwarepakket gebruikt. Hiermee kan de meetdata worden omgezet in een visualisatie (2D of 
3D) van het ingemeten gebied. Hierop zijn alle magnetische verstoringen zichtbaar. De operator kan met 
het computerprogramma de data op diverse manieren bewerken, zodat de meetgegevens kunnen 
worden geïnterpreteerd. 
 
Uitvoering vindt plaats door het opsporingsgebied systematisch en vlakdekkend in te meten. Voor het 
inmeten van een opsporingsgebied kan, afhankelijk van de grootte, berijd- en beloopbaarheid, een 
detectiesysteem met één of meerdere sondes worden ingezet. Voor het inmeten van grotere gebieden 
kan een voertuig voor de voortbeweging van het meersondesysteem worden ingezet. De 
detectieapparatuur kan worden gekoppeld aan GPS-apparatuur. 
 

 
 

Figuur 12: Illustratie non-realtime (oppervlakte-)detectie. 
 
Oppervlakte- of dieptedetectie 
We kennen in hoofdlijnen twee werkwijzen voor het opsporen van NGE: 
- oppervlaktedetectie; 
- dieptedetectie. 

 
Oppervlaktedetectie en dieptedetectie kunnen zowel realtime als non-realtime worden uitgevoerd. Tevens 
kunnen voor beide methoden zowel actieve als passieve detectiesystemen worden ingezet. In deze 
paragraaf worden deze detectietechnieken kort toegelicht.  
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Oppervlaktedetectie 
Oppervlaktedetectie wil zeggen dat men vanaf het oppervlak metingen verricht. Dit is een relatief 
goedkope methode om NGE in de bodem op te sporen.  
 
Dieptedetectie 
Dieptedetectie wordt toegepast wanneer oppervlaktedetectie niet mogelijk is doordat: 
- de op te sporen NGE ten gevolge van de relatie tussen meettechniek, diepte en massa niet middels 

oppervlaktedetectie detecteerbaar zijn; 
- bovenliggende grond-, verhardings-, funderings- en verontreinigingslagen een betrouwbare meting 

onmogelijk maken en niet verwijderd kunnen/mogen worden. Rail- en weginfrastructuur is hiervan 
een voorbeeld. 

Bij dieptedetectie worden metingen verricht in het verticale vlak. 
 
Bij dieptedetectie wordt ten minste gemeten tot de diepte waarop NGE aanwezig kunnen zijn. Er zijn 
diverse mogelijkheden om non-realtime dieptedetectie uit te voeren.  
De eerste methode is de traditionele non-realtime dieptedetectie. Hierbij worden kunststofbuizen in de 
grond geplaatst. De meetsonde wordt in de buis neergelaten om aansluitend de non-realtime metingen 
uit te voeren.  
De tweede methode is realtime dieptedetectie. Hierbij wordt een meetsonde met behulp van een 
sondeermachine of drukstelling in de grond gedrukt. Tijdens het sonderen/drukken wordt met een 
ingebouwde meetsonde de verstoring van het aardmagnetisch veld gemeten. 
 

 

 

Figuur 13: Illustratie dieptedetectie. 
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Wat als detectie niet mogelijk is? 
In uitzonderlijke gevallen doen zich omstandigheden voor die de inzet van detectietechnieken onmogelijk 
maken. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien de bovengrond dermate veel ferro-houdend materiaal 
bevat dat zelfs de inzet van actieve detectie niet mogelijk is. In deze gevallen kan door middel van blind 
graven de betreffende bodemlaag worden afgegraven. Hierna kan het vrijgekomen materiaal worden 
gezeefd, waarbij het residu van aanwezige NGE wordt ontdaan. Voor het ontgraven dient een conform de 
eisen uit het WSCS-OCE beveiligde graafmachine te worden ingezet. Tevens dient om de locatie van 
ontgraven en de zeefinstallatie afscherming naar de omgeving te worden gerealiseerd door toepassing 
van scherfwerende middelen, zoals scherfwerende dekens of met zand gevulde containers. 
In een uiterst geval kan het vrijgekomen materiaal visueel worden gecontroleerd. Visuele controle dient 
echter tot een minimum te worden beperkt, omdat de kans op het missen van een NGE met een gering 
kaliber relatief groot is.  
 
Blind graven en zeven is niet voor ieder kaliber toepasbaar. De getroffen beveiliging en afscherming biedt 
namelijk geen bescherming tegen een detonatie van grotere NGE. NGE met een grotere explosieve 
inhoud dienen daarom vooraf te worden opgespoord en verwijderd. 
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BIJLAGE 3 WETTELIJK KADER 

In deze bijlage is de belangrijkste vigerende wet- en regelgeving beschreven. Hierbij wordt opgemerkt dat 
de wet- en regelgeving aan verandering onderhevig is. De belangrijkste (specifieke) regelgeving rondom 
het opsporen van NGE volgt uit de Gemeentewet, het Arbobesluit en de Regeling Rijksfinanciering. 
 
Gemeentewet 
De zorg voor Openbare Orde en Veiligheid (OOV) is één van de meest kenmerkende taken van de 
overheid. Het gaat hierbij onder meer om de uitvoering van de politie-, brandweer- en 
rampenbestrijdingstaken. De burgemeester is in zijn gemeente verantwoordelijk voor de Openbare Orde 
en Veiligheid. Dat is bepaald in de Gemeentewet. Daarin staat onder meer dat de burgemeester belast is 
met de handhaving van de Openbare Orde en dat hij het opperbevel heeft bij brand en bij ongevallen 
waar de brandweer een taak heeft. 
  
Op basis van artikel 160 van de Gemeentewet ligt de beslissingsbevoegdheid om al dan niet tot het 
opsporen en ruimen van NGE over te gaan bij het college van burgemeester en wethouders. De 
burgemeester is verantwoordelijk voor de Openbare Orde en Veiligheid binnen de gemeente. Op basis 
van de artikelen 175 en 176 van de Gemeentewet kan de burgemeester voor het handhaven van de 
Openbare Orde of voor het beperken van eventueel gevaar bevelen of algemeen verbindende 
voorschriften opstellen voor de locatie waar naar NGE wordt gezocht of een ruiming wordt uitgevoerd. 
 
Met name indien een ruiming in (de nabijheid van) een woonwijk plaatsvindt, kan het noodzakelijk zijn 
ingrijpende maatregelen te treffen, die mogelijk ingrijpen in de persoonlijke vrijheid en het 
eigendomsrecht of huisrecht van de betrokken bewoners. Zo zullen bewoners mogelijk hun huizen 
moeten verlaten, winkeliers hun bedrijven moeten sluiten of voertuigen versleept moeten worden. De 
gemeente kan de hiervoor benodigde bevoegdheden regelen in een noodverordening op basis van 
artikel 175 en 176 van de Gemeentewet. Een noodverordening stelt de gemeente in staat om de 
bewoners te verplichten mee te werken aan de benodigde maatregelen. Ook wanneer er geen 
noodverordening bestaat, kan de burgemeester op basis van artikel 175 van de Gemeentewet in 
noodgevallen bijzondere maatregelen nemen. 
 
Arbobesluit 
De belangrijkste specifieke regelgeving voor bedrijven die actief zijn met het opsporen van NGE volgt uit 
het Arbobesluit. 
  
In artikel 4.10 van het Arbobesluit (Staatsblad 2006, nummer 142) is bepaald dat bedrijven die 
werkzaamheden samenhangende met het opsporen van NGE verrichten, in het bezit dienen te zijn van 
een procescertificaat opsporen conventionele explosieven. 
  
Bovengenoemd besluit is in werking getreden met ingang van 31 december 2006 (Staatsblad 2006, 
nummer 715). Voor het opsporen van NGE geldt vanaf 2007 derhalve een certificatieplicht. 
  
Opsporingsbedrijven dienen gecertificeerd te zijn conform het Werkveldspecifiek certificatieschema voor 
het systeemcertificaat Opsporen Conventionele Explosieven (WSCS-OCE, voorheen de BRL-OCE). In artikel 
4.17e van de Arboregeling is hiervoor een zogenoemde statische verwijzing naar het WSCS-
OCE opgenomen. 
Certificatie van opsporingsbedrijven vindt plaats door hiertoe door de staatssecretaris van SZW 
aangewezen certificatie-instellingen. Momenteel is alleen TÜV Nederland als zodanig 
aangewezen (Staatscourant d.d. 9 november 2006). 
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Werkveldspecifiek certificatieschema OCE 
Per 1 juli 2012 is het WSCS-OCE van kracht. De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
heeft het WSCS-OCE op 16 maart 2012 in de Staatscourant gepubliceerd. Het WSCS-OCE bevat de 
proceseisen voor Vooronderzoek en opsporing NGE. Er worden eisen gesteld op het gebied van de 
organisatie en het management van het opsporingsbedrijf en de deskundigheid en examinering van 
personeel.  
 
Rijksfinanciering 
Met ingang van 1 januari 2015 is de zogenaamde “Bommenregeling” aangepast. Vanaf 2015 kunnen alle 
gemeenten in geval van opsporing en ruiming van explosieven een bijdrage van 70% in de kosten 
ontvangen door het indienen van een raadsbesluit. Vanaf 2015 is de mogelijkheid voor het ontvangen van 
een suppletie-uitkering beperkt tot de werkelijk gemaakte kosten.  
 
Verzoeken die vóór 1 juli 2015 door het ministerie zijn ontvangen worden in de septembercirculaire 2015 
toegekend. Raadsbesluiten die vóór 1 maart 2015 worden ingediend, zullen al in de meicirculaire 2015 
worden toegekend. Verzoeken die vanaf 1 juli 2015 worden ontvangen, worden meegenomen in het 
volgende jaar. De datum 1 juli geldt alleen voor 2015 als overgangsjaar. Vanaf 2016 dienen verzoeken om 
een bijdrage voor 1 maart te worden ingediend.  
 
Om in aanmerking te komen voor een bijdrage volstaat de toezending van een gemeenteraadsbesluit 
waarin de gemaakte kosten voor het opsporen en ruimen van explosieven zijn opgenomen. Er hoeft geen 
verdere onderbouwing overlegd te worden. BTW komt, net als onder het voormalige Bijdragebesluit, niet 
voor compensatie in aanmerking. In de opgave van de gemaakte kosten dient daarom duidelijk te worden 
opgenomen dat de bedragen exclusief btw zijn. 
 
Het ministerie ontvangt raadsbesluiten bij voorkeur per e-mail via regelingen@minbzk.nl. Per post 
aanvragen is ook mogelijk. De stukken dienen in dit geval te worden verzonden aan: 
 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
t.a.v. FEZ/FAR/Regelingen 
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag 
 
De gemaakte kosten dienen inzichtelijk te worden gemaakt in Iv3 via lastenfunctie 160 “opsporing 
en ruiming van conventionele explosieven”. Gebruik van deze functie is verplicht vanaf het 
verslagjaar 2011. De informatie wordt gebruikt bij het monitoren van de bommenregeling. 
Het ministerie beziet de komende jaren hoe de financiële omvang van de regeling zich ontwikkelt. 
Indien nodig kunnen door het ministerie maatregelen worden overwogen, zoals een verlaging van het 
bijdrage percentage. Het ministerie heeft in 2014 de Raad voor de financiële verhoudingen advies 
gevraagd over de vormgeving van de bommenregeling op de langere termijn. De Raad heeft geadviseerd 
de bestaande regeling aan te passen. De minister dient nog een besluit te nemen over het advies.  
 
Overige relevante regelgeving 
Naast bovengenoemde wet- en regelgeving kunnen op verschillende deelaspecten andere regelingen van 
toepassing zijn. Onderstaand worden de belangrijkste benoemd: 

• Wet Wapens en Munitie. 
• Wet veiligheidsregio's en de Aanpassingswet veiligheidsregio's. 
• Wet milieubeheer. 
• Wet op de archeologische Monumentenzorg. 
• Wet vervoer gevaarlijke stoffen. 
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1 INLEIDING 

De gemeente Steenbergen is voornemens om het centrum van Welberg te herontwikkelen. Door deze 
herontwikkeling zal de leefbaarheid in Welberg vergroot worden. Uit het Historisch Vooronderzoek 
met kenmerk RO-170121 DR HVO-NGE Welberg Centrumplan versie 1.0 en een Projectgebonden 
Risicoanalyse met kenmerk RO-170260 DR PRA-NGE Welberg Centrumplan versie 1.0 is gebleken dat 
het projectgebied verdacht is op Niet Gesprongen Explosieven (NGE).  
 
Dit document omschrijft de gehanteerde wijze voor het NGE-bodemonderzoek, de resultaten en het 
advies. 
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2. Uitvoering en resultaat 
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2 UITVOERING EN RESULTAAT 

In dit hoofdstuk is beschreven hoe het NGE-bodemonderzoek is uitgevoerd. Tevens is aangegeven 
welke NGE zijn aangetroffen. Daarnaast zijn de bijzonderheden met betrekking tot de uitvoering van 
het NGE-bodemonderzoek weergegeven. Deze gegevens vormen het uitgangspunt voor de conclusie 
en aanbevelingen, die in hoofdstuk 3 aan bod komen.  
 
2.1  OPSPORINGSGEBIED EN ZOEKDOEL 
Het opsporingsgebied is gelegen aan de Pastoor Kerckerstraat in Welberg in de gemeente 
Steenbergen.  
Voor deze fase (gedeelte woningbouw) heeft het opsporingsgebied een oppervlakte van 1,4 ha, en 
grenst aan de achtertuinen van omwonenden en een kerkhof. 
Uit het HVO-NGE van 12-07-2017 met kenmerk RO-170121 versie 1.0 is vast komen te staan dat er 
kans bestaat op het aantreffen van NGE.  
 
De volgende NGE kunnen worden aangetroffen: 

 
2.2  ALGEMEEN 
Het opsporingsgebied is door HFS-CT detectiegereed gemaakt. Dit betekent dat zoveel mogelijk 
obstakels en detectieverstoringen zijn verwijderd, zodat het gebied goed beloopbaar en detecteerbaar 
was tijdens de uitvoer van de non-realtime oppervlaktedetectie. 
 
2.2.1 Data 

Datum Werkzaamheden 
22 en 23 januari 2018 Detectie gereed maken (HFS-CT) 
23 januari 2018 Non-realtime oppervlaktedetectie 
05 t/m 08 februari 2018 Handbenaderen 
04 februari 2018 Overdracht EODD 

 
2.3  DETECTIE 
 
2.3.1 Non-realtime oppervlaktedetectie: 
De detectie is uitgevoerd met het meersondig detectiesysteem Vallon VXV4 met GPS-ondersteuning. 
Met dit systeem worden de afwijkingen in het aardmagnetisch veld gedetecteerd en geografisch 
vastgelegd. Dit is een passieve detectiemethode waarbij de detectiedata wordt opgeslagen en op een 
later moment wordt geïnterpreteerd. 
De magnetometers zijn op een onderlinge afstand van 0.33 meter ten opzichte van elkaar gemonteerd 
op een frame. Het frame is met behulp van mankracht over het oppervlak voortbewogen. Het 
ingezette detectiesysteem is voorzien van GPS-RTK. Gedetecteerde verstoringen van het 
aardmagnetisch veld zijn daardoor direct aan GPS/RD-coördinaten gekoppeld. Detectiedata van de 
betreffende magnetometers zijn opgeslagen in een datalogger waarna de gegevens in een later 
stadium zijn verwerkt in een speciaal voor dit doel ontwikkeld computerprogramma Vallon Eva 2000.  

Zoekdoel Diepte tot 
Afwerpmunitie 500 lbs 4,0 m–mv 
Gevechtskoppen 60 lbs SAP van 3 inch luchtgrondraketten  2,5 m–mv 
Klein Kaliber Munitie (KKM) 0,5 m–mv 
Hand- en geweergranaten  0,5 m–mv 
Munitie voor granaatwerpers/raketwerpers 0,5 m–mv 
Geschutmunitie tot en met 5,5 inch 2,0 m–mv 
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De effectieve onderzoeksdiepte is afhankelijk van de omgevingsfactoren. Voorwaarde voor het 
detecteren van een object is dat het object, ongeacht grootte en diepteligging, een aan het maaiveld 
detecteerbare verstoring van het aardmagnetisch veld veroorzaakt. 
 
Na het interpreteren van de detectiedata is het opsporingsgebied opgedeeld in terreintypen. Er is 
onderscheid gemaakt in de volgende terreintypen: 
 
Categorie B-terreinen: Dit zijn gebieden met individueel te onderscheiden significante verstoringen. 
Categorie C-terreinen: Dit zijn gebieden waarin gedetecteerde verstoringen niet individueel te 

onderscheiden zijn. Dit kan het gevolg zijn van ijzerhoudende voorwerpen en 
puin in de leeflaag. Deze verstoringen beïnvloeden de detectieresultaten 
dusdanig, dat er op basis van de detectieresultaten geen uitspraak gedaan kan 
worden over de eventuele aanwezigheid van NGE 

 
Vervolgens zijn in de categorie B-terreinen de significante verstoringen handmatig benaderd. 
In overleg met de Opdrachtgever is besloten om de categorie C-terreinen in deze fase nog niet te 
gaan onderzoeken in verband met de resterende gedeeltes welke nog onderzocht dienen te worden in 
een latere fase van het project. Het huidige onderzoek inclusief vrijgave heeft zich beperkt tot de 
categorie B-terreinen (zie tekening in bijlage 1) ten behoeve van het archeologisch onderzoek.  
 
De detectiedata zijn onder verantwoordelijkheid van een Senior OCE-deskundige geïnterpreteerd.  
 
2.4  BENADEREN 
De significante objecten, zoals deze geïnterpreteerd zijn na het detectieonderzoek, zijn handmatig vrij 
gegraven, geïdentificeerd en verwijderd. 
Voor het lokaliseren van deze objecten is gebruik gemaakt van een magnetometer Vallon VX1. 
 
2.5  AANGETROFFEN NGE EN AANVERWANTE ARTIKELEN 
De volgende NGE zijn aangetroffen: 
 

Aantal Soort Nationaliteit Toestand 
1 Restant NGE (ontsteker)  Verschoten/leeg 
2 Pantsergranaten van 20 mm GB/USA Verschoten 
2 Brisantgranaten van 20 mm GB/USA Verschoten 
1 Projectiel klein kaliber munitie (KKM) GB/USA Verschoten 
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Figuur 1: Overdracht NGE aan EODD in bijzijn Politie 
 
De aangetroffen NGE en strategisch schroot zijn door REASeuro aan de EODD overgedragen op 4 april 
2018. De EODD heeft deze meegenomen voor afvoer en vernietiging. Bij de overdracht is een 
vertegenwoordiger van de politie aanwezig geweest. Een afschrift van betreffend overdrachtsprotocol 
is opgenomen in bijlage 2.  

 
2.6  BIJZONDERHEDEN 
Er waren nog verstoringen aanwezig zoals verlichting van de schaatsbaan, speeltoestel, groenstrook,  
hekwerk, puinpad wat nog niet verwijderd mocht worden. 
 

        
Figuur 2 en 3: Detectieverstoringen 
 
Hierdoor is niet het gehele gebied gedetecteerd. Ook zijn er door deze verstoringen delen van het 
gebied als categorie C-terrein aangegeven. 

 
2.7  VERANTWOORDELIJKHEDEN 
De uitvoering van het NGE-bodemonderzoek is geheel onder verantwoordelijkheid van REASeuro 
uitgevoerd.  
De benaderingen zijn door of onder verantwoordelijkheid van een Senior OCE-deskundige uitgevoerd. 
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2.8  VEILIGHEID 
Al het personeel dat betrokken was bij de uitvoeringswerkzaamheden in het kader van dit NGE-
bodemonderzoek voldeed aan de vereiste bekwaamheid. 
Alle materialen en middelen voldeden aan de gestelde normen. 
Tijdens de benaderwerkzaamheden hebben geen ongecontroleerde handelingen aan of met een 
mogelijk NGE plaatsgevonden. 
Hierdoor is er geen gevaar voor de omgeving en/of derden geweest. Alle werkzaamheden zijn 
uitgevoerd conform het WSCS-OCE1. 

 
2.9  OPLEVERING 
Na afloop van het NGE-bodemonderzoek is het terrein, in overeenstemming met de gemaakte 
afspraken met de opdrachtgever, opgeleverd. 
 
  

                                                      
1 WSCS-OCE: Werkveldspecifiek certificatieschema voor het systeemcertificaat Opsporen Conventionele Explosieven. 
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3. Conclusies en aanbevelingen 
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3 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

In dit hoofdstuk worden de conclusies beschreven. Tevens wordt beschreven of er voor de civiele 
vervolgwerkzaamheden restricties met betrekking tot uitvoering gelden. 
 
3.1  CONCLUSIES 
De gebieden die als categorie B-terrein waren aangegeven zijn vrijgegeven voor de aanleg van de 
nieuwbouwwerkzaamheden. Binnen deze gebieden bevinden zich ook grotendeels de archeologische 
proefsleuven. Deze zijn waar mogelijk vrijgegeven zoals aangegeven in de tekening in bijlage 1.. 
Verder is het gebied aangegeven wat nog onderzocht dient te worden in een volgende fase van het 
project. 
 
3.2  AANBEVELINGEN 
Indien in de toekomst buiten de vrijgegeven gebieden grondroerende werkzaamheden gaan 
plaatsvinden, adviseert REASeuro het NGE-bodemonderzoek weer op te starten en de nog te 
onderzoeken gebieden vrij te geven. 

 
Een afschrift van dit ‘’Tussentijds PvvO’’ wordt tevens toegezonden aan gemeente Steenbergen.  
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4. Bijlagen 
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BIJLAGE 1 VRIJGAVE VAN EXPLOSIEVEN (LOSBLADIG) 
Tekening nr. 72723 -05-001 d.d. 25-04-2018 is losbladig bijgevoegd.  
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BIJLAGE 2 OVERDRACHTSPROTOCOL EOD  

 
 
 

 

 



  

Bijlage 12  PvE archeologisch inventariserend 
veldonderzoek 

Centrum Welberg, vastgesteld  460



 
 

Transect-PvE 

 

Steenbergen, Welberg 
Gemeente Steenbergen (NB) 
 

 

 

Een Archeologisch Inventariserend Veldonderzoek  

door middel van Proefsleuven (IVO-P) 



 
Australiëlaan 5-a 

3526 AB  Utrecht 

T:  030-7620705 

F:  030-7620706 

E:  informatie@transect.nl 

Programma van Eisen 
Format conform KNA versie 4.0 (09-05-2016)  

Locatie Steenbergen, Welberg 

Projectnaam IVO-P Steenbergen, Welberg 

Plaats binnen archeologisch proces 

X IVO – Proefsleuven (IVO-P) 0 IVO – Opwater 
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1. Administratieve gegevens onderzoeksgebied 

Projectnaam IVO-P Steenbergen 

Provincie Noord-Brabant 

Gemeente Steenbergen 

Plaats Steenbergen 

Toponiem Kapelaan Kockstraat 42-54 

Kaartbladnummer 49E 

x,y-coördinaten 81.671 / 399.340 

CMA/AMK-status Nee 

Archis-monumentnummer N.v.t 

Archis-waarnemingsnummer N.v.t. 

Oppervlakte plangebied ca. 2,5 ha 

Oppervlakte onderzoeksgebied ca. 1,2 ha 

Huidig grondgebruik Bebouwing, tuinen, voetbalvelden 

 

 

 

Figuur 1. Topografische kaart met de locatie van het plangebied. 
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2. Aanleiding en motivering van het onderzoek 

Het plangebied bevindt zich in het oosten van de bebouwde kom van Steenbergen aan de Welberg 

(gemeente Steenbergen). Het beslaat de bebouwing en tuinen aan de Kapelaan Kockstraat 42-54 en 

de er achterliggende voetbalvelden. De opdrachtgever is voornemens om het plangebied opnieuw in 

te richten. Ter hoogte van de voetbalvelden zullen woningen worden gerealiseerd. De bestaande 

bebouwing wordt niet gesloopt, maar zal intern worden verbouwd. Verder zal de openbare ruimte 

worden voorzien van nieuw straatwerk. 

In het huidige stadium van de plannen zijn nog geen concrete bouwplannen beschikbaar. Wel is 

bekend dat er enkel intern verbouwd gaat worden op het onderdeel waar al bebouwing staat. Op het 

voetbalveld zullen woningen verrijzen. Het formaat van het voetbalveld is ca. 1 hectare, maar hoeveel 

van deze 1 hectare verstoord zal raken, is nog onbekend. Ook de exacte funderingsgegevens van de 

toekomstige bebouwing zijn nog niet bekend. Daarom wordt vooralsnog uitgegaan van een reguliere 

funderingsdiepte van ongeveer 1 à 2 m -Mv. De ontgravingsdieptes voor de aanleg van het straatwerk 

zijn nog niet bekend. Bij de interne verbouwing van de bestaande bebouwing zal geen grondverzet 

plaatsvinden.  

Het archeologiebeleid van de gemeente Steenbergen is vastgelegd via een Erfgoedverordening (2015). 

Volgens de gemeentelijke verwachtingskaart heeft het plangebied een hoge verwachting op het 

aantreffen van archeologische waarden. Via de Erfgoedverordening van de gemeente zijn aan deze 

zone beleidsregels gekoppeld. Voor het plangebied betekent dit dat een archeologische 

onderzoeksplicht geldt bij bodemingrepen groter dan 100 m2. Omdat dit oppervlak bij de geplande 

werkzaamheden overschreden wordt, is archeologisch onderzoek noodzakelijk. Hierom is allereerst 

een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd (Verboom-Jansen / Puijenbroek 2017), waarin 

geadviseerd is om een aanvullend proefsleuvenonderzoek uit te voeren. 

Met dit Programma van Eisen (KNA 4.0, protocol 4001 Programma van eisen) wordt in één van de 

randvoorwaarden voor het uitvoeren van dit inventariserende veldonderzoek door middel van 

proefsleuven voorzien (KNA 4.0, protocol 4003 Inventariserend veldonderzoek). Dit Programma van 

Eisen dient op voorhand door de gemeente Steenbergen te zijn goedgekeurd, alvorens het onderzoek 

kan plaatsvinden. Uit het proefsleuvenonderzoek blijkt of, en in hoeverre, er een archeologische 

vindplaats in het plangebied aanwezig is. De gemeente heeft hierin beslissingsbevoegdheid. 
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3. Eerder uitgevoerd onderzoek 

Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek, verkennende fase 

Uitvoerder Transect b.v. 

Uitvoeringsperiode 2017 

Rapportage Verboom-Jansen M., F.P.J. van Puijenbroek, 2017. 

Steenbergen, Welberg. Gemeente Steenbergen (NB). Een 

Archeologisch Bureauonderzoek (BO) en Inventariserend 

Veldonderzoek (IVO), verkennende fase, Transect-rapport 

1263, Utrecht. 

Onderzoeksmeldingsnummer 4033210100 

 

In hoofdstuk 4 worden de resultaten van dit vooronderzoek besproken. 
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4. Archeologische verwachting 

De tekst in dit hoofdstuk is deels overgenomen/gebaseerd op de resultaten van het bureau- en 

booronderzoek (Verboom-Jansen / Puijenbroek 2017). 

 

4.1. Regionale archeologische en cultuurlandschappelijke context 

 

4.1.1. Landschappelijke context 

 

Het plangebied ligt in het westelijke deel van het zuidelijke zandgebied (Berendsen 2005). In het 

Vroeg- en Midden-Pleistoceen zijn in dit gebied afzettingen van de Formatie van Stamproy afgezet 

(Mulder et al. 2003) door kleine rivieren die vanuit België in noordelijke en oostelijke richting 

afwaterden. Een deel van de afzettingen heeft een eolische oorsprong (door de wind afgezet). Door de 

pleistocene zeespiegelbewegingen zijn rivierterrassen in de afzettingen ontstaan. In het Laat-Glaciaal 

(13.000 - 10.000 jaar geleden), is een dun pakket eolisch dekzand afgezet op de rivierterrassen. Dit 

dekzand vormt het Laagpakket van Wierden binnen de Formatie van Boxtel. 

 

In de huidige geologische periode (het Holoceen, vanaf 10.000 jaar geleden) werd het warmer, 

waardoor vegetatie ging groeien. Dankzij de vegetatie werd het dekzand vastgelegd en vond er 

nauwelijks actieve sedimentatie meer plaats. In het dekzand konden zich bodems ontwikkelen. In hoge 

en droge gronden zijn podzolgronden gevormd in mineraalarm moedermateriaal. In de lagere en 

nattere delen van het zandlandschap ontwikkelden zich beekeerdgronden en gooreerdgronden. Deze 

gronden worden gekenmerkt door oxdidatie-reductie processen (Bakker / Schelling 1989). Vanuit de 

beekdalen kon veenvorming plaatsvinden. Het plangebied was tussen 2750 en 1500 voor Chr. bedekt 

met veen (Vos 2015). Rond 600 voor Chr. zijn grote delen van West-Brabant bedekt geraakt door veen 

(Leenders 2013), met uitzondering van de hoge rivierterrassen. Tussen 1250 en 1750 na Chr. werd 

veen afgegraven ten behoeve van turfwinning, waardoor de oudere dekzanden en terrasafzettingen 

weer aan het maaiveld kwamen te liggen. Het is niet geheel duidelijk of er ter hoogte van het 

plangebied veen is gewonnen.  

Geomorfologie 

Op de geomorfologische kaart is het plangebied als bebouwing gekarteerd. In de omgeving van het 

plangebied zijn terrasafzettingen met dekzand en een dekzandrug aanwezig. Gezien de 

maaiveldhoogte van het plangebied op het Actueel Hoogtebestand Nederland is het aannemelijk dat 

het plangebied zich ook op een dekzandrug bevindt. Onder het dekzand zijn terrasafzettingen 

aanwezig, die zich in de omgeving van het plangebied bevinden tussen 0,9 en 2,0 m -Mv 

(www.dinoloket.nl).  

 

Bodem en grondwater 

Op de bodemkaart is het plangebied ook gekarteerd als bebouwing. Ten westen van de bebouwing zijn 

hoge zwarte enkeerdgronden gevormd in lemig fijn zand en oostelijk van de bebouwde zone 

laarpodzolgronden die gevormd in lemig fijn zand. Gezien het feit dat de hoge zwarte enkeerdgronden 

op de dekzandrug aanwezig zijn en in het plangebied ook een dekzandrug verwacht wordt, zijn er 

waarschijnlijk ook hoge zwarte enkeerdgronden in het plangebied aanwezig. Mogelijk zijn onder de 

enkeerdgronden nog restanten van bodemvorming (podzolering) aanwezig. 

 

Hoge zwarte enkeerdgronden zijn gronden met een dik (minimaal 50 cm) plaggendek, dat vanaf de 

Late-Middeleeuwen is gevormd door plaggenbemesting (Jongmans et al. 2013) om de arme zandgrond 

geschikt te maken voor landbouw. Plaggendekken kunnen de top van de C-horizont (archeologisch 
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relevant niveau) hebben afgedekt, waarmee archeologische waarden tot aan de Vroege-

Middeleeuwen bewaard gebleven kunnen zijn. 

Laarpodzolgronden zijn veldpodzolgronden met een matig dik (30 - 50 cm dik) plaggendek. De 

oorspronkelijke veldpodzolgronden vormen zich in mineralogisch arme zandgronden en kenmerken 

zich door een humus- en ijzerinspoelingshorizonten (Bh- of Bhs-horizont). Een duidelijke 

uitspoelingshorizont (E-horizont) is niet altijd aanwezig (Bakker / Schelling 1989). 

Binnen het plangebied is de grondwatertrap niet bekend. Waarschijnlijk is de grondwatertrap VI, wat 

inhoudt dat de gemiddeld hoogste grondwaterstand zich bevindt tussen 40 en 80 cm -Mv en de 

gemiddeld laagste grondwaterstand 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 al zijn afgebroken. Binnen 120 cm -Mv kunnen wel 

anorganische resten worden aangetroffen, zoals vuursteen en aardewerk, of verbrande organische 

resten.  

4.1.2. Archeologische context 

 

Dekzandruggen vormen van oudsher aantrekkelijke bewoningslocaties voor de (pre-)historische mens, 

vanwege de hoger gelegen ligging in het landschap. Op de gemeentelijke verwachtingskaart heeft het 

plangebied dan ook een hoge archeologische 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 ook 

niet opgenomen op de Archeologische MonumentenKaart. Wel zijn in de nabijheid van het plangebied 

enkele onderzoeken uitgevoerd en zijn in het verleden vondsten gedaan. 

• Op ca. 120 m afstand ten noorden van het plangebied is een vooronderzoek uitgevoerd 

(onderzoeksmelding 2285920100), waarbij een plaggendek van 1 tot 1,3 m dik is 

aangetroffen. Onder het plaggendek is geen podzolering aanwezig. In het plaggendek zijn 

enkele fragmenten gebakken leem en bouwpuin gevonden. 

• Aan de Kapelaan Kockstraat 3, ca. 330 m ten zuiden van het plangebied, is een 

booronderzoek uitgevoerd (onderzoeksmelding 2055167100), waarbij puinbrokken tot 1,5 m 

-Mv zijn aangetroffen. Mogelijk zijn de resten te relateren aan historische bebouwing die op 

kaarten vanaf 1656 is afgebeeld. 

• Aan de Hoogstraat heeft een booronderzoek plaatsgevonden (onderzoeksmelding 

2116954100), waarbij tot 140 cm -Mv is geboord. Tijdens het veldwerk zijn 

laarpodzolgronden aangetroffen en archeologische indicatoren, waaronder 

aardewerkfragmenten uit de Late-Middeleeuwen - Nieuwe tijd en huttenleem. 

• Ongeveer 360 m ten zuidwesten van het plangebied, ook aan de Hoogstraat, hebben twee 

onderzoeken plaatsgevonden. Onderzoeksmelding 2263012100 betreft een vooronderzoek, 

waaruit bleek dat het archeologische sporenniveau nog intact is. Ook zijn 

aardewerkfragmenten aangetroffen uit de periode vanaf ca. 1300 na Chr. en fragmenten uit 

de Vroege- tot Late-Nieuwe tijd. Tijdens het hierna uitgevoerde proefsleuvenonderzoek 

binnen hetzelfde plangebied (onderzoeksmelding 2312909100) is een vindplaats uit de 

Nieuwe tijd aangetroffen. Het betreft een greppel die verband houdt met de agrarische 

activiteiten in het plangebied. 

• Ongeveer 530 m ten westen van het plangebied is grijsbakkend, gedraaid aardewerk uit de 

Late-Middeleeuwen aangetroffen tijdens een veldkartering (vondstmelding 2981062100). 



11 
 

• Tot slot is op ca. 770 m afstand ten noordwesten van het plangebied een terrein van hoge 

archeologische waarde aanwezig (AMK-terrein 16814). Het betreft restanten van de 

historische kern van Steenbergen uit de 17e eeuw. 

 

4.1.3. Historische context 

 

Steenbergen kreeg stadsrechten in 1272, waarna het zich als één van de belangrijkste havenplaatsen 

in West-Brabant ontwikkelde. Het plangebied ligt buiten de historische kern en is lange tijd in gebruik 

geweest als landbouwgrond. Dit is onder andere te zien op de Kadastrale Minuut uit 1811 - 1832. Rond 

1900 is het plangebied nog steeds in gebruik als bouwland en zijn er nieuwe sloten uitgegraven. De 

sloot naast het plangebied is volgens de cultuurhistorische waardenkaart van de gemeente 

Steenbergen een turfvaart, wat aangeeft dat in de omgeving van het plangebied turf is gewonnen. 

Tussen 1900 en 1925 wordt het zuiden van het plangebied in gebruik genomen als weiland.  

 

Volgens www.edugis.nl wordt de eerste bebouwing in het zuiden van het plangebied in 1928 

gerealiseerd. Dit zijn volgens de Cultuurhistorische Waardenkaart van de Provincie Noord-Brabant drie 

bouwkundig waardevolle objecten. Het betreft de kerkelijke dienstwoning aan de Kapelaan Kockstraat 

22, een onderdeel van het klooster aan de Kapelaan Kockstraat 46 en een onderdeel van de kerk aan 

de Kapelaan Kockstraat 44. Het onderzoeksgebied (bijlage 3) is nooit bebouwd geweest en is in de 

jaren ‘70/’80 in gebruik genomen als voetbalvelden, die tot op heden nog aanwezig zijn. 

 

4.1.4. Booronderzoek 

 

In totaal zijn in het plangebied zes boringen tot een diepte van maximaal 140 cm -Mv gezet met een 

Edelmanboor (diameter 7 cm), maar beneden de grondwaterspiegel is gebruik gemaakt van een 

gutsboor met een diameter van 3 cm. De bodemopbouw is als volgt te omschrijven: 

• Vanaf het maaiveld is een bouwlanddek aanwezig met een dikte van 30 - 60 cm en bestaat uit 

donkerbruingrijs, matig tot sterk humeus, zwak tot matig siltig zand. In het bouwlanddek zijn 

zandbrokjes waargenomen, wat aangeeft dat de bodemlaag verploegd is.  

• Het dekzand (C-horizont) bevindt zich op een diepte van 30 - 75 cm -Mv en bestaat uit (licht-) 

geel, matig fijn, zwak siltig zand dat soms roestvlekken bevat. De roestvlekken zijn ontstaan 

als gevolg van grondwaterschommelingen.  

In boring 6 (bijlage 3) is het bouwlanddek niet aangetroffen. Aan de basis van boring 5 bevindt zich een 

venige laag, die mogelijk te maken heeft met de iets lagere ligging van het plangebied in het 

dekzandlandschap.  

Bodemkundig gezien is een onderscheid te maken in een noordwestelijk en een zuidoostelijk deel van 

het plangebied. In het noordelijk deel van het plangebied is in de top van het dekzand een B-horizont 

aanwezig (tussen circa 75 en 85 cm -Mv). Dit geeft aan dat de top van het dekzand in het plangebied 

grotendeels intact is gebleven. In het zuidelijk deel ontbreekt deze laag volledig. Dit lijkt het gevolg van 

egalisatie, aangezien het humeuze dek direct op het dekzand ligt. Op basis van de tweedeling geldt 

een hoge verwachting op archeologische restanten voor het noordwestelijk deel van het plangebied 

en een lage verwachting voor het zuidoostelijk deel.  

 

4.2. Aard en ouderdom van de vindplaats(-en) 

 

Het is onbekend of er een vindplaats aanwezig is binnen het plangebied, waarmee de aard en 

ouderdom van een eventuele vindplaats nog onbekend is. Uit het vooronderzoek blijkt een hoge 

verwachting op het aantreffen van archeologische resten uit de perioden Laat-Paleolithicum - Vroege-
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Middeleeuwen, indien de ondergrond van het plangebied geen veenlaag bevat. Uit het booronderzoek 

blijkt dat er geen sprake is van veen in het plangebied. 

 

4.3. Begrenzing en oppervlakte vindplaats(-en) 

 

Op basis van het proefsleuvenonderzoek zal nader moeten worden bepaald of, en hoeveel, 

vindplaatsen in het plangebied aanwezig zijn. 

4.4. Structuren en sporen 

 

Resten uit de Laat-Paleolithicum en Mesolithicum zullen zich kenmerken door grondsporen in de vorm 

van haardkuilen en/of vondstconcentraties (voornamelijk vuursteen). Sporen vanaf het Neolithicum - 

Vroege-Middeleeuwen kunnen huisplaatsen of woonerven omvatten, waaromheen sporen van 

landgebruik zijn aan te treffen. De sporen kunnen bestaan uit huisplattegronden, ploegsporen, 

afvalkuilen, greppels, haardplaatsen of mogelijk graven en rituele plaatsen. Vondsten kunnen bestaan 

uit vuursteen, handgevormd en gedraaid aardewerk, houtskool, botmateriaal, metaal en huttenleem.  

 

Er is geen historische bebouwing binnen het onderzoeksgebied vastgesteld, waardoor voor de periode 

Late-Middeleeuwen - Nieuwe tijd vooral moet worden gedacht aan sporen van landgebruik, een 

akkerlaag en eventuele losse vondsten. Sporen zullen vooral bestaan uit zaken als greppels en 

watergangen. Eventuele losse vondsten kunnen bestaan uit metaal, houts- of steenkool en 

fragmenten baksteenpuin. 

4.5. Anorganische artefacten 

 

Het is onbekend of in het plangebied anorganische artefacten aanwezig zullen zijn. Tijdens het 

onderzoek dient met alle mogelijke, voor de genoemde perioden karakteristieke, 

materiaalcategorieën rekening te worden gehouden, waarbij het voornamelijk aardewerk, metaal en 

natuursteen (o.a. vuursteen) zal betreffen. De te ontgraven bodem dient tijdens het 

proefsleuvenonderzoek onderzocht te worden met een metaaldetector. 

 

Tijdens de evaluatie- en selectiefase zullen de daadwerkelijke vondstaantallen worden vastgesteld en 

kan een beredeneerd uitwerkingsvoorstel worden gedaan. 

4.6. Organische artefacten 

 

Het is onbekend of in het plangebied organische artefacten aanwezig zullen zijn. Alleen in vochtige 

vondstcontexten kunnen artefacten van organisch materiaal, zoals hout, textiel en leer, bewaard zijn 

gebleven. 

Tijdens de evaluatie- en selectiefase zullen de daadwerkelijke vondstaantallen worden vastgesteld en 

kan een beredeneerd uitwerkingsvoorstel worden gedaan. 

4.7. Archeozoölogische, archeobotanische en fysisch antropologische resten 

 

Het is onbekend of in het plangebied archeozoölogische, archeobotanische en fysisch antropologische 

resten aanwezig zullen zijn. Tijdens het onderzoek dient hier rekening mee te worden gehouden. 

Archeozoölogische resten en onverbrande botanische resten zullen tevens alleen bewaard zijn 

gebleven als zij zich in vochtige vondstcontexten bevinden, zoals diepe sporen die tot onder het 

grondwaterniveau reiken. Overige sporen kunnen alleen verbrande resten opleveren. Onverbrand bot 

kan ook boven het grondwaterniveau bewaard zijn gebleven, zoals in ophogingslagen of kuilen. 
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Tijdens de evaluatie- en selectiefase zullen de daadwerkelijke vondstaantallen worden vastgesteld en 

kan een beredeneerd uitwerkingsvoorstel worden gedaan. 

4.8. Archeologische stratigrafie en diepte van vondstlagen 

 

Het archeologisch relevante niveau ligt direct onder het plaggendek dat zich op ca. 30 - 60 cm -Mv (in 

de top van het dekzand. Er moet echter rekening mee worden gehouden dat in het plaggendek ook 

sporen en/of vondsten aanwezig kunnen zijn. 

  

4.9. Gaafheid en conservering 

 

De gaafheid en conservering van mogelijk aanwezige archeologische resten dient tijdens het 

proefsleuvenonderzoek vastgesteld te worden.   
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5. Doelstelling en vraagstelling 

5.1. Doelstelling 

 

Het archeologisch onderzoek dient te worden uitgevoerd in de vorm van een inventariserend 

veldonderzoek door middel van proefsleuven (KNA 4.0, protocol 4003 Inventariserend veldonderzoek). 

Het doel van dit onderzoek is het toetsen van de archeologische verwachting uit het vooronderzoek 

door het opsporen en het waarderen van eventueel aanwezige archeologische waarden. Het 

onderzoek moet, voor zover mogelijk, inzicht geven in de aard, datering, omvang, gaafheid, 

conservering. Wanneer daadwerkelijk behoudenswaardige archeologische waarden worden 

aangetroffen dient een voorstel te worden geformuleerd ten aanzien van een eventueel archeologisch 

vervolgtraject (KNA 4.0, protocol 4004 Opgraven). 

5.2. Relatie met NOaA en/of andere onderzoekskaders 

 

Aangezien het een archeologisch onderzoek een proefsleuvenonderzoek betreft, zijn de NOaA en/of 

andere onderzoekskaders niet van toepassing.  

5.3. Vraagstelling 

 

Vragen die, indien mogelijk, in de synthese van het op te leveren rapport moeten worden 

beantwoord: 

A) Zijn binnen de grenzen van de voorgenomen bodemingrepen in het plangebied archeologische 

waarden aanwezig en wat is de aard, omvang, datering, kwaliteit en behoudenswaardigheid van 

deze (eventuele) vindplaats(en)? 

B) Wat vertellen deze vindplaatsen over de bewonings-/gebruiksgeschiedenis, bewonings-

/gebruikscontinuïteit en locatiegebruik van het plangebied en zijn directe omgeving? 

5.4. Onderzoeksvragen 

 

Algemeen: 

1. Wat is de aard van de onderscheiden bodemniveaus in het plangebied? Is sprake van een 

antropogeen ophogingsdek dan wel plaggendek? Beschrijf deze.  

2. Wat is de aard van de onderscheiden archeologische waarden (complextypen, sporen, 

structuren, vondsten)?  

3. Wat is de stratigrafische en ruimtelijke positie en spreiding van de archeologische waarden 

(diepteligging, begrenzing, omvang)? Wat is de relatie met de omliggende historische/ 

archeologische waarden? Is (een deel van) het vondstmateriaal opgenomen in de onderzijde van 

het akkerdek?  

4. Wat is de datering van de archeologische waarden op basis van (chrono-)stratigrafie en 

typochronologie (inclusief bouwhistorie)? En in hoeverre is er sprake van (dis-)continuïteit in 

gebruik/bewoning?  

5. Welke categorieën van vondstmateriaal zijn aanwezig en in welke mate (ook in relatie tot 

elkaar)? Wat zegt de aard en mate van voorkomen van het vondstmateriaal over het gebruik van 

het plangebied in het verleden?  

6. Welke depositionele en postdepositionele processen zijn te onderscheiden en in hoeverre 

hebben deze invloed gehad op de bewoningsgeschiedenis en vondstcontexten?  

7. Wat is de fysieke kwaliteit van de aangetroffen archeologische waarden (gaafheid en 

conserveringsgraad)?  

8. Hoe verhouden de onderzoeksresultaten zich tot de resultaten uit het vooronderzoek?  



15 
 

9. Kan op basis van de resultaten een advies geformuleerd worden t.a.v. het vervolg in de 

archeologische monumentencyclus (vrijgeven/behoud in situ/opgraven). Zo ja, hoe luidt deze?  

10. Bij afwezigheid van een vindplaats, hoe valt dat te verklaren (verstoord, ander landschap dan 

verwacht, e.d.)?  
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6. Methoden en technieken 

6.1. Methoden en technieken 

 

Het onderzoek dient te worden uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA 

versie 4.0, BRL 4000), volgens de methode van het inventariserend veldonderzoek door middel van 

proefsleuven (KNA 4.0, protocol 4003 Inventariserend veldonderzoek).  

 

De volgende protocollen van de KNA 4.0 zijn op het onderzoek van toepassing: 

• Protocol 4003 – Inventariserend veldonderzoek.  

• Protocol 4004 – Opgraven, specificaties OS02 tot en met OS11. 

• Protocol 4006 – Specialistisch onderzoek. 

• Protocol 4010 – Depotbeheer. 

 

Daarnaast zijn de volgende standaarden en richtlijnen op dit onderzoek van toepassing: 

• KNA-Leidraad Proefsleuvenonderzoek (Borsboom/Verhagen 2009). 

• KNA-Leidraad Veldhandleiding Archeologie (Leidraad 1, Carmiggelt/Schulten 2002). 

• KNA-Leidraad Archeobotanie (Kooistra/Brinkkemper 2016). 

• KNA-Leidraad Archeozoölogie (Lauwerier 2011). 

• KNA-Leidraad Eerste Hulp bij Kwetsbaar Vondstmateriaal. 

• KNA Landbodems Bijlagen I t/m VII. 

• OS17 ‘Gestandaardiseerd beschrijven’ (Pakbon). 

 

Onderstaande methoden en technieken vormen een aanvulling op bovenstaande protocollen en 

richtlijnen. Definities van archeologische begrippen zullen, indien dit benodigd is, worden toegelicht 

met uitleg zoals beschreven staat in de BRL 4000, bijlage 5. 

6.2. Strategie 

 

• In het plangebied dienen zes proefsleuven van 50 x 4 m te worden aangelegd (1200 m² totaal). 

Zie voor de locatie van de proefsleuven het puttenplan in bijlage 3. 

• De locatie van de proefsleuven mag alleen worden gewijzigd, indien de werkelijke veldsituatie 

hier aanleiding toe geeft (bijv. door bomen, kabels en/of leidingen), dan wel in overleg met het 

bevoegd gezag. Getracht wordt zo min mogelijk van het puttenplan af te wijken, om de spreiding 

en de dekkingsgraad te behouden. Tevens dienen de proefsleuven binnen het bouwvlak 

(plangebied) te (blijven) liggen. Bij substantiële afwijkingen die van invloed kunnen zijn op de 

resultaten van het onderzoek, waardestelling en/of selectieadvies, dient eerst contact te worden 

opgenomen met het bevoegd gezag.  

• De sleuven dienen te worden gegraven door een graafmachine met een gesloten gladde bak. De 

graafmachinist dient ervaring te hebben met archeologisch onderzoek en dient te alle tijde 

nauwgezet de instructies van de archeologische projectleider in het veld op te volgen. De 

machinist mag geen graafwerkzaamheden uitvoeren zonder toezicht van tenminste één KNA 

archeoloog MA. 
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Aanleg vlakken: 

• De aanleg van het archeologisch leesbare vlak dient door een ervaren Senior KNA Archeoloog, of 

ervaren KNA Archeoloog MA begeleid te worden.  

• Per stratigrafische niveau met grondsporen, constructie-elementen en/of vondstconcentraties 

dient een archeologisch leesbaar vlak te worden aangelegd. Ieder archeologisch vlak dient te 

worden gedocumenteerd conform de eisen in dit PvE. 

• Rekening dient te worden gehouden met de aanleg van een vlak in de top van het dekzand, maar 

de kans is aanwezig dat in het plaggendek sporen en/of vondsten aanwezig zijn, waardoor de 

aanleg van een tussenvlak nodig kan zijn. Dit wordt bepaald door de archeologisch 

veldwerkleider. 

• Tijdens het verdiepen wordt bij elke ‘haal van de bak’ het vlak geïnspecteerd op sporen en 

vondsten, inclusief onderzoek met de metaaldetector. 

• Het vlak wordt gefotografeerd en geïnspecteerd op archeologische vondsten en grondsporen, 

zowel visueel (door het op te schaven) als met behulp van een metaaldetector. Eventuele 

vondsten worden verzameld en grondsporen en structuren gedocumenteerd. 

• Archeologische vlakken worden geïnterpreteerd door een ervaren (Senior) KNA Archeoloog, 

waarbij sporen direct met een kraspin worden aangekrast. 

• Archeologische vlakken worden altijd en direct na aanleg gefotografeerd en getekend. Het vlak 

wordt digitaal met een dGPS/Total Station getekend (RD coördinaten) of analoog (schaal 1:50) en 

om de 5 meter gewaterpast. Bij het onverwacht aantreffen van muurwerk of structurele 

houtresten (bijvoorbeeld vlechtwerk) wordt een schaal van maximaal 1:20 gehanteerd. Op iedere 

vlakfoto wordt een fotobordje, maatbalk c.q. jalonstok(-ken) en een noordpijl mee 

gefotografeerd. Op het fotobordje staan tenminste de projectnaam, Archis-

onderzoeksmeldingscode en datum. 

 

Sporen en profielen: 

• Een selectie van de archeologische grondsporen wordt gecoupeerd, gedocumenteerd en 

afgewerkt. De diepte van eventuele beer- of waterputten worden met een (guts-)boor 

vastgesteld. Selectie van sporen dient zodanig te zijn dat de onderzoeksvragen, zoals gesteld in 

dit PvE, kunnen worden beantwoord. Afhankelijk van het daarna opgestelde advies kan een 

afweging worden gemaakt met betrekking tot behoud in situ of een eventuele doorstart naar een 

definitieve opgraving (Protocol 4004 – Opgraven). 

• Muurresten, houten constructies of constructie-elementen en andersoortige structuren worden - 

indien aanwezig - ingemeten en gedocumenteerd zodra zij goed in beeld zijn (tijdens verdere 

verdieping laten staan waar mogelijk). Van muurresten en houten constructies worden in ieder 

geval van de volgende punten hoogtemetingen genomen: beginpunten, eindpunten, hoeken, 

bovenzijden, onderzijden, versnijdingen en aanhechtingen. Metselverbanden en relaties met 

aangrenzend muurwerk worden gedocumenteerd. Van bouwkundige details, zoals typische 

constructietechnieken, reparaties en faseringen worden detailtekeningen gemaakt (schaal 1:20). 

Tevens worden deze eerst gefotografeerd. Van ieder type baksteen en baksteenformaat wordt 

ten minste één exemplaar verzameld, inclusief metselspecie/mortel. 

• Relevante profielwanden worden gedocumenteerd door per werkput minimaal vijf  

profielkolommen van minimaal 1,0 m breed af te steken en te documenteren (fotograferen en 

tekenen) bij het achterwege blijven van een complexe bodemopbouw. Aan de hand van de 

profielen moet het mogelijk zijn om de bodemopbouw binnen het plangebied te kunnen 

reconstrueren. De profielkolommen dienen archeologisch leesbaar te zijn. Relaties met sporen 

die in het vlak zichtbaar zijn, worden tevens vastgelegd in een profielkolom, indien deze de 

putwand inlopen. De in de profielwanden aanwezige bodemlagen worden lithologisch en 
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lithogenetisch beschreven, conform de Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode 

(ASB).  

• Op iedere coupe- en profielfoto wordt een fotobordje, maatbalk en een noordpijl mee 

gefotografeerd. Op het fotobordje staan tenminste de projectnaam, Archis-

onderzoeksmeldingscode en datum. Extra coupe en profielfoto’s - zonder fotobordje, maatbalk 

en noordpijl - kunnen worden gemaakt ten behoeve van publicatiedoeleinden e.d. 

• Bij het aantreffen van andersoortige complexe sporen en/of complexe structuren wordt direct de 

bevoegde overheid ingelicht. Deze zullen besluiten hoe de aangetroffen resten verder worden 

onderzocht. 

• Indien menselijke resten (crematiekuilen, urnen) worden aangetroffen, wordt direct contact 

opgenomen met bevoegd gezag. In principe dienen dergelijke resten als volgt te worden 

behandeld: 

- Aangetroffen inhumatiegraven worden in het vlak gedocumenteerd (ingemeten, 

getekend (schaal 1:10), gefotografeerd).  

- Aangetroffen crematiegraven worden gedocumenteerd conform KNA versie 4.0 en 

opgegraven volgens de methode Hiddink (Hiddink 2003). 

 

Vondsten: 

 

• Reguliere aanlegvondsten worden per vak van 4 m (putbreedte) x 5 m verzameld. Vakken dienen 

opvolgend per proefsleuf te worden genummerd en tijdens de aanleg van de proefsleuven goed 

gemarkeerd en zichtbaar te zijn. 

• Vondstconcentraties dienen te worden ingemeten en gefotografeerd. Vondsten van 

vondstconcentraties worden per vondstconcentratie verzameld en onder het spoor- en/of 

vondstnummer van de vondstconcentratie geregistreerd. Bij gelaagde vondstconcentraties 

dienen de betreffende vondsten ook per laag te worden verzameld en geregistreerd. Bij 

vondstconcentraties met een oppervlakte groter dan 4 m2 dient met het bevoegd gezag te 

worden overlegd, over de verzamel- en documentatiewijze.  

• Onafhankelijk van het onder het vorige bullet gestelde, dient bij het aantreffen van complexe 

sporen en/of vondstconcentraties (bijvoorbeeld vuursteenconcentraties) en/of structuren direct 

overleg met het de bevoegde overheid plaats te vinden over de opgravingsstrategie. Het bevoegd 

gezag besluit hoe de aangetroffen resten worden onderzocht en geborgen. 

• Metaalvondsten en andere belangrijke vondsten worden als puntlocatie ingemeten. Onder 

bijzondere vondsten vallen onder andere vondsten die door hun grootte en zeldzaamheid 

afwijken van de rest van het aangetroffen vondstcomplex. 

• Indien menselijke resten (crematiekuilen, urnen) worden aangetroffen, dan wordt direct contact 

opgenomen met bevoegd gezag. Dergelijke resten worden in principe pas bij een definitieve 

opgraving nader onderzocht.  

 

Overig: 

 

• Indien de bodem in een proefsleuf volledig verstoord is, kan worden volstaan met enkele foto’s 

waaruit dit blijkt en een aantekening hiervan in het dag- en/of weekrapport. De putgrens of 

ontgravingsgrens wordt altijd ingemeten, evenals de NAP-hoogte van elk vlak en 

maaiveldhoogte. 

• Er worden foto’s gemaakt van de algemene situatie, waaronder het terrein en de omgeving bij 

aanvang en na afloop van het werk. Ten behoeve van publicatie of expositie worden ook actie- of 

illustratieve foto’s gemaakt. 
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6.3. Omgang kwetsbaar vondstmateriaal 

 

Omgang met kwetsbaar vondstmateriaal vindt plaats conform: 

• Protocol 4004 – OS11: Lichten, verpakken, tijdelijk opslaan en conserveren van vondsten en 

monsters. 

• KNA-Leidraad Eerste hulp bij kwetsbaar vondstmateriaal. 

6.4. Structuren en grondsporen 

 

Alle sporen, muurresten, structuren van hout (bijvoorbeeld vlechtwerk) en andersoortige 

archeologisch relevante structuren (nodig voor het beantwoorden van de in dit PvE gestelde 

onderzoeksvragen) worden in het vlak gefotografeerd en getekend (coupes en details: schaal 1:20, 

vlakken: schaal 1:50). Het vondstmateriaal uit de sporen wordt per laag verzameld. Een selectie (voor 

het beantwoorden van de onderzoeksvragen) relevante sporen worden gecoupeerd, gedocumenteerd 

en afgewerkt teneinde inzicht te krijgen in de aard, ouderdom en conservering van de sporen. 

Vlaktekeningen mogen ‘digitaal’ vervaardigd worden, mits dit eenzelfde detailniveau heeft als 

handmatig tekenen. 

 

Kansrijke sporen, indien voor de onderzoeksvragen van belang, moeten bemonsterd worden ten 

behoeve van archeobotanisch en archeozoölogisch onderzoek. Bijzondere sporen en vondsten worden 

in het veld gefotografeerd. Voor wat betreft complexe grondsporen, zoals (inhumatie-/crematie-) 

graven en waterputten, wordt eerst overleg gevoerd met de opdrachtgever c.q. directievoerder en de 

bevoegde overheid, om te bepalen of nader onderzoek nodig is en welke strategie/aanpak gehanteerd 

wordt.     

6.5. Lichten (van waterbodems) 

 

Niet van toepassing. 

6.6. Aardwetenschappelijk onderzoek 

 

Profielbeschrijvingen vinden plaats conform: 

• NEN5104. 

• Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode (ASB). 

 

Het bodemprofiel wordt tot twintig/dertig cm in de C-horizont afgestoken, waanra het gefotografeerd, 

getekend en zowel lithologisch als lithogenetisch wordt beschreven. Hierbij worden onder andere de 

volgende karakteristieken beschrijvend en in absolute zin worden vastgelegd, te weten: archeologica, 

textuur, kleur, lithostratigrafie, humusgehalte, consistentie, laaggrenzen en gleyverschijnselen. 

Profielen worden onderzocht op vondsten en per laag gedocumenteerd. De documentatie en 

interpretatie vinden plaats door een KNA archeoloog MA met aantoonbare ervaring met 

bodemopbouw in de regio. Indien noodzakelijk, dient hiervoor de hulp ingeroepen te worden van een 

fysisch geograaf. Hierbij dient de minst verstoorde zijde van de sleuf geselecteerd te worden. De 

archeologische interpretatie dient hierin te worden betrokken. 
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6.7. Anorganisch artefacten 

 

Omgang met anorganische artefacten vindt plaats conform: 

• Protocol 4001 – PS06: Richtlijnen voor (de)selectie vondsten en monsters). 

• Protocol 4004 – OS11: Lichten, verpakken, tijdelijk opslaan en conserveren van vondsten en 

monsters. 

• KNA-Leidraad Veldhandleiding Archeologie (Leidraad 1, Carmiggelt/Schulten 2002). 

 

Aanvullend, de behandeling van vondsten in het veld: 

o Bijzondere vondsten worden in situ gefotografeerd en als puntlocatie ingemeten. 

o Kwetsbare anorganische vondsten worden in het veld gestabiliseerd, voordat ze worden gelicht. 

Dit geldt bijvoorbeeld voor kwetsbaar vaatwerk. Zo nodig worden complete voorwerpen van 

aardewerk met de omringende grond in het veld ‘ingekist’, gelicht en onder 

laboratoriumomstandigheden uitgeprepareerd. 

o Complete aardewerkpotten en schalen worden met inhoud – vaak sediment – gelicht en onder 

laboratoriumomstandigheden uitgeprepareerd. 

o Losse scherven met aankoeksel worden apart bewaard voor eventuele residuenanalyse en 

datering. 

o Losse scherven en voorwerpen van aardewerk worden per spoor of per verzameleenheid 

verzameld en geadministreerd. 

6.8. Organische artefacten 

 

Indien organische artefacten worden aangetroffen, dan dient gehandeld te worden conform: 

• Protocol 4001 – PS06: Richtlijnen voor (de)selectie vondsten en monsters). 

• Protocol 4004 – OS11: Lichten, verpakken, tijdelijk opslaan en conserveren van vondsten en 

monsters. 

• KNA-Leidraad Veldhandleiding Archeologie (Leidraad 1, Carmiggelt/Schulten 2002). 

 

Aanvullend, dienen de volgende zaken in acht te worden genomen:  

o Bijzondere vondsten worden in situ gefotografeerd en als puntlocatie ingemeten. 

o Indien houten constructies worden aangetroffen, wordt met de opdrachtgever c.q. 

directievoerder en de bevoegde overheid overlegd of en hoe deze moeten worden geborgen en 

gedocumenteerd. Tevens dient in dit geval contact te worden gelegd met de depothouder. De 

depothouder zal uitspraak doen wat betreft er bewaard moet worden voor latere deponering. 

o Indien onderkanten van houten palen en staken worden gevonden, worden deze in hun geheel 

geborgen. Hiertoe dienen zij nat te worden gehouden. 

o Artefacten van organisch materiaal worden na het verzamelen zodanig verpakt dat zo min 

mogelijk achteruitgang plaatsvindt. 

o Kwetsbare voorwerpen van organisch materiaal worden desnoods in het veld met de 

omringende grond van een bekisting voorzien en gelicht. Hiertoe vindt overleg plaats met de 

opdrachtgever c.q. directievoerder en de bevoegde overheid. 

o Bij houten elementen dient minimaal rekening gehouden te worden met een monster van alle 

elementen. 
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6.9. Archeozoölogische, archeobotanische en fysisch antropologische resten 

 

Bij aantreffen van dergelijke resten gehandeld te worden conform: 

• Protocol 4001 – PS06: Richtlijnen voor (de)selectie vondsten en monsters). 

• Protocol 4004 – OS11: Lichten, verpakken, tijdelijk opslaan en conserveren van vondsten en 

monsters. 

• KNA-Leidraad Veldhandleiding Archeologie (Leidraad 1, Carmiggelt/Schulten 2002). 

• KNA-Leidraad Archeobotanie (Kooistra/Brinkkemper 2016). 

• KNA-Leidraad Archeozoölogie (Lauwerier 2011). 

 

Verder dient rekening te worden gehouden met de volgende handelingen: 

• Uit alle kansrijke sporen dienen (voor de beantwoording van de onderzoeksvragen) monsters te 

worden genomen voor (macro-)botanisch, 14C-datering, dendrochronologie en pollenonderzoek. 

Als er sprake is van veel klein botmateriaal (op het zicht, bijv. visresten) is complete 

bemonstering noodzakelijk. Eventuele uitwerking van tijdens het veldwerk genomen monsters en 

de met zich meebrengende kosten, wordt in het evaluatieverslag ter goedkeuring voorgelegd aan 

de opdrachtgever c.q. directievoerder en de bevoegde overheid. Pas na goedkeuring van het 

evaluatieverslag door beide partijen mag er gestart worden met de uitwerking. 

• Grondmonsters dienen bij voorkeur 10 liter te bevatten, waarbij voor de waardering op 

geschiktheid naar 1 liter daarvan zal worden gekeken. 

• Indien complete skeletten van dieren worden aangetroffen die van archeologisch belang zijn, 

dienen deze te worden vrijgelegd en in het veld gefotografeerd en getekend te worden. Bij 

tijdsnood kunnen skeletten of delen hiervan met de omringende grond van een bekisting worden 

voorzien, worden gelicht, om vervolgens onder laboratoriumomstandigheden te worden 

uitgeprepareerd. 

• Indien één of meerdere inhumaties of crematies worden aangetroffen dient direct overleg 

gevoerd te worden met bevoegd gezag. Pas na overleg met en goedkeuring van bevoegd gezag, 

dienen deze ofwel op aanwijzing van een archeoloog met aantoonbare fysisch antropologische 

deskundigheid/ervaring, ofwel door een erkende en ervaren fysisch antropoloog in het veld te 

worden vrijgelegd en gedocumenteerd. De wijze van bergen en documenteren moet bij het 

vinden direct worden overlegd met de opdrachtgever cq. directievoerder en bevoegde overheid, 

na raadpleging van een deskundige. 

6.10. Overige resten 

 

Onder overige resten worden micromorfologische resten, fosfaat, diatomeeën, mijten e.d. verstaan. 

Zo dient fosfaatonderzoek te worden ingezet bij (mogelijke) boerderijlocaties, indien sporen met 

fosfaatverkleuringen aanwezig zijn. 

 

Deze eventuele overige resten worden geborgen en bemonsterd volgens: 

• KNA-Leidraad Veldhandleiding Archeologie (Leidraad 1, Carmiggelt/Schulten 2002). 

• KNA-leidraad Eerste hulp bij kwetsbaar vondstmateriaal.  

 

Aanvullend: 

o Het onderzoek van overige resten wordt alleen ingezet wanneer dit noodzakelijk is voor de 

beantwoording van de onderzoeksvragen. 

o Op bovenstaande werkzaamheden is specificatie PS06 van toepassing (protocol 4001 – PS06 

richtlijnen voor (de)selectie vondsten en monsters). 
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6.11. Dateringstechnieken 

 

Indien het vondstmateriaal geen uitsluitsel geeft over de datering van sporen en/of lagen, kunnen 

monsters worden genomen voor het verkrijgen van een datering. Dit zullen voornamelijk 14C -, 

dendrochronologische en/of OSL dateringen betreffen. In het veld zal worden bepaald of de 

betreffende sporen/ lagen ook daadwerkelijk geschikt zijn voor datering. Ook worden enkele 

referentiemonsters genomen buiten de grenzen van de structuur. Bij twijfel over het potentieel van de 

monsters dient een specialist ter zake ingeschakeld te worden.  

Monsters dienen ten behoeve van het evaluatierapport te zijn gewaardeerd op geschiktheid voor 

nadere analyse. Hiervan kan beargumenteerd worden afgeweken, met uitzondering van doorlooptijd 

voor waardering. 

Eventuele uitwerking van tijdens het veldwerk genomen monsters en de met zich meebrengende 

kosten, wordt in het evaluatieverslag ter goedkeuring voorgelegd aan de opdrachtgever c.q. 

directievoerder en de bevoegde overheid. Pas na goedkeuring van het evaluatieverslag door beide 

partijen mag er gestart worden met de uitwerking. Monstername gebeurt volgens de KNA-leidraden 

‘Veldhandleiding Archeologie’ en ‘Eerste hulp bij kwetsbaar vondstmateriaal’. 

6.12. Beperkingen 

 

KLIC-melding 

Een KLIC-melding is (vanzelfsprekend) noodzakelijk om risico’s tijdens de werkzaamheden te kunnen 

inschatten en wordt door de archeologisch uitvoerder gedaan. De opdrachtgever informeert 

daarnaast de opdrachtnemer vóór aanvang van het onderzoek over de ligging van kabels en leidingen 

in het plangebied die niet of niet juist in de KLIC-melding worden weergegeven. 

Beheersing grondwaterpeil 

Voor het verkrijgen van goede archeologische waarnemingsomstandigheden, dienen er maatregelen 

te worden getroffen voor het beheersen van het grondwaterpeil. 

 

Weersomstandigheden 

Indien de weersomstandigheden ertoe leiden dat het archeologisch vlak of profiel niet of nauwelijks 

leesbaar is, dienen de activiteiten tijdelijk te worden gestaakt totdat de omstandigheden verbeteren. 
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7. Uitwerking 

7.1. Structuren, grondsporen, vondstspreidingen 

 

Structuren, grondsporen en vondstspreidingen worden uitgewerkt tot op het niveau dat benodigd is 

voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen. Indien van toepassing, worden de structuren en 

grondsporen in de basisrapportage zoveel mogelijk beschreven vanuit hun ruimtelijke, stratigrafische 

en chronologische context en onderlinge samenhang. Alle sporen en structuren dienen per periode en 

per fase te worden beschreven betreffende datering, fasering, aard en ruimtelijke spreiding. Dit moet 

resulteren in een analytische beschrijving die zoveel mogelijk antwoord geeft op de in dit PvE 

gedefinieerde onderzoeksvragen. In de basisrapportage dienen ‘droge opsommingen’ die niet 

bijdragen aan de beantwoording van de onderzoeksvragen te worden voorkomen, dan wel in de vorm 

van bijlagen aan het rapport te worden toegevoegd. 

7.2. Analyse aardwetenschappelijke gegevens 

 

Aardwetenschappelijke gegevens worden uitgewerkt tot op het niveau dat benodigd is voor het 

beantwoorden van de onderzoeksvragen. Aan de basis van de verzamelde gegevens dient een 

lithologische analyse en beschrijving te staan op basis van NEN5104. Naast de 

geologisch/bodemkundige informatie dient ook archeologische informatie (o.a. (post-)depositionele 

processen) te worden betrokken bij de analyse van de profielen. Bij de interpretatie dient een 

vergelijking met de resultaten uit het vooronderzoek plaats te vinden. 

7.3. Anorganische artefacten 

 

Algemeen: 

• Alle vondsten dienen beschikbaar te blijven tot na een eventuele opgraving. 

• Vondsten worden uitgewerkt tot op het niveau, dat de onderzoeksvragen uit dit PvE kunnen 

worden beantwoord. 

 

Tijdelijke opslag: 

• Tijdelijke opslag van deze artefacten vindt plaats conform: Protocol 4004 – OS11: Lichten, 

verpakken, tijdelijk opslaan en conserveren van vondsten en monsters. 

• De tijdelijke opslag van vondsten dient zodanig te zijn dat deze geen invloed heeft op de  

informatiewaarde en fysieke toestand van vondsten. 

• Vondsten dienen goed beheerd te worden en alleen toegankelijk te zijn voor bij het  

onderzoek direct betrokkenen. 

• Tevens geldt het advies van de betreffende KNA Specialist (protocol 4006 Specialistisch 

onderzoek).  

Deskundigen: 

• Al het vondstmateriaal dient door een deskundige te worden gezien/beoordeeld voor een 

evaluatieverslag wordt opgesteld. 

 

Per materiaalcategorie: 

• Algemeen: Vondsten zonder aankoeksel, residuen, verf of andere kwetsbare kenmerken en/of  

elementen worden gewassen, gesplitst naar materiaalcategorie, gewogen en geteld. 

• Aardewerk: Aardewerk wordt gedetermineerd naar fragment/fragmentatiegraad, periode, 

versiering, verschraling, vorm, afwerking, type en baksel. Daarnaast wordt de wanddikte en het 

gewicht geregistreerd. 



24 
 

• Bewerkt vuursteen: Van bewerkt vuursteen worden aantallen per type geregistreerd (t.b.v. 

typochronologische tabel).  

• Natuursteen: Natuursteen wordt gedetermineerd naar soort/herkomstgebied, bewerkt/gebruikt 

en type. 

• Metaal: Metaal wordt gedetermineerd naar metaalsoort, type en periode. 

• Glas: Glas wordt gedetermineerd naar type en periode. 

7.4. Organische artefacten 

 

Algemeen: 

• Alle vondsten en monsters dienen beschikbaar te blijven tot na een eventuele opgraving. 

• Vondsten worden uitgewerkt tot op het niveau, dat de onderzoeksvragen uit dit PvE kunnen 

worden beantwoord. 

 

Tijdelijke opslag: 

• Tijdelijke opslag van deze artefacten vindt plaats conform: Protocol 4004 – OS11: Lichten, 

verpakken, tijdelijk opslaan en conserveren van vondsten en monsters. 

• De tijdelijke opslag van vondsten dient zodanig te zijn dat deze geen invloed heeft op de  

informatiewaarde en fysieke toestand van vondsten. 

• Vondsten dienen goed beheerd te worden en alleen toegankelijk te zijn voor bij het  

onderzoek direct betrokkenen. 

• Tevens geldt het advies van de betreffende KNA Specialist (protocol 4006 Specialistisch 

onderzoek).  

 

Deskundigen: 

• Alvorens de uitwerking plaatsvindt wordt specialistisch advies ingewonnen over de noodzaak en 

wijze van bemonstering en analyse. 

 

Per materiaalcategorie: 

• Houten voorwerpen: Houten voorwerpen worden gedetermineerd in termen van houtsoort, 

bewerkingskenmerken, type, conserveringstoestand en, indien mogelijk, datering. 

• Leer: Leer wordt gedetermineerd naar leersoort (welk dier), bewerkingssporen, gebruikte 

technieken en gebruik. 

• Bot en gewei: Bot en gewei wordt gedetermineerd in termen van bewerkingskenmerken, type, 

periode en conserveringstoestand. 

7.5. Archeozoölogische en -botanische resten 

 

Algemeen: 

• Alle vondsten en monsters dienen beschikbaar te blijven tot na een eventuele opgraving. 

• Vondsten worden uitgewerkt tot op het niveau, dat de onderzoeksvragen uit dit PvE kunnen 

worden beantwoord. 

 

Tijdelijke opslag: 

Tijdelijke opslag van deze artefacten vindt plaats conform: 

• Protocol 4004 – OS11: Lichten, verpakken, tijdelijk opslaan en conserveren van vondsten en 

monsters. 

• De tijdelijke opslag van vondsten dient zodanig te zijn dat deze geen invloed heeft op de  

informatiewaarde en fysieke toestand van vondsten. 
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• Vondsten dienen goed beheerd te worden en alleen toegankelijk te zijn voor bij het  

onderzoek direct betrokkenen. 

• Tevens geldt het advies van de betreffende KNA Specialist (protocol 4006 Specialistisch 

onderzoek).  

Deskundigen: 

• Monsters dienen uitsluitend gezeefd te worden na raadpleging van betreffende deskundigen.  

• Al het vondstmateriaal dient door een deskundige te worden gezien/beoordeeld voordat een 

evaluatieverslag of basisrapportage wordt opgesteld. 

 

Per materiaalcategorie: 

• Botanische resten: De uitwerking van botanische resten beperkt zich tot een kwalitatieve analyse 

van pollen en macroresten.  

• Archeozoölogische resten: Archeozoölogische resten worden uitgewerkt tot op het niveau van 

aantallen per botelement per diersoort, fragmentatiegraad en conserveringsgraad (schatting). 

• Menselijke (crematie)resten: Menselijke (crematie)resten worden uitgewerkt tot op het niveau 

van aantallen per botelement, fragmentatiegraad en conserveringsgraad (schatting), inclusief 

fysisch antropologisch onderzoek. 

 

7.6. Beeldrapportage 

 

Het rapport is conform de KNA (versie 4.0) en bevat de volgende elementen: 

 

Sporen, structuren en profielen: 

• Allesporenkaart waarop de sporen en geïnterpreteerde structuren op staan aangegeven, 

voorzien van het landelijke coördinatengrid, en eventueel op een moderne topografische 

ondergrond, incl. legenda. De sporen en structuren worden met verschillende periodekleuren op 

deze allesporenkaart aangegeven. 

• Representatieve sporen en profielen worden in opgemaakte vorm in het rapport afgebeeld.  

• Een referentieprofiel wordt altijd afgebeeld in het rapport.  

• Naast de geologisch/bodemkundige informatie dient ook archeologische informatie te worden 

betrokken bij de analyse van de profielen. 

• Vlaktekeningen, profieltekeningen, relevante coupetekeningen, inclusief legenda. 

• Een selectie van relevante foto’s van vlakken, sporen, coupes en profielen. 

 

Objecten, overig: 

• Een representatief aantal objecten wordt afgebeeld en eventueel getekend in het rapport. Dit is 

in overleg tussen opdrachtnemer, opdrachtgever en bevoegde overheid. 

• Actie- en sfeerfoto’s van het onderzoek in relatie met de omgeving. 
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8. (De)selectie en conservering 

8.1. Selectie materiaal voor uitwerking 

 

Indien sprake is van archeologische sporen en vondstmateriaal wordt vaak na afloop van het veldwerk 

een evaluatie- en selectierapport opgesteld (in overleg met het bevoegd gezag). Het evaluatierapport 

bevat een compleet overzicht van de gedane vondsten, per vondstcategorie. In het evaluatierapport 

wordt een overzicht en karakterisering van aangetroffen sporen en structuren, vondsten en monsters 

opgenomen, alsmede een selectievoorstel tot uitwerking en rapportage op basis van dit PvE (een 

bijbehorende kostenraming dient enkel aan de opdrachtgever kenbaar gemaakt te worden en maakt 

geen onderdeel uit van het document dat aan bevoegde overheid en depothouder wordt voorgelegd). 

In dit voorstel wordt opgenomen welke vondsten en monsters belangrijk zijn ter beantwoording van 

de onderzoeksvragen, hoeveel objecttekeningen en foto’s daarbij nodig zijn en welke uitgewerkte 

monsters en laboratoriumdateringen. Het evaluatie- en selectierapport wordt ter goedkeuring 

voorgelegd aan de bevoegde overheid (en aan de depothouder, zie 9.1 en 9.2).  

Op basis van het evaluatie- en selectierapport vindt een evaluatie plaats tussen de opdrachtgever, de 

bevoegde overheid en de archeologisch uitvoerder. Wanneer het evaluatie- en selectierapport is 

goedgekeurd door de bevoegde overheid kan de verdere uitwerking in gang worden gezet. 

8.2. Selectie materiaal voor deponering en verwijdering en conservering 

 

Deselectie van het uit het veld meegenomen materiaal en/of een voorstel tot conserveren dient in het 

evaluatie- en selectierapport verantwoord te worden met een deselectie-advies en/of 

conserveringsadvies. Dit advies dient ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de eigenaar van de 

vondsten (depothouder), zodat deze een gefundeerde beslissing kan nemen.  

Alle vondsten en monsters dienen te worden overgedragen aan het Provinciaal Depot voor 

Bodemvondsten Noord-Brabant. Uiteindelijk zal de depothouder op basis van het voorstel van de 

archeologisch uitvoerder bepalen welk materiaal uiteindelijk zal worden gedeselecteerd – binnen 

redelijke grenzen en indien nodig in overleg met de opdrachtgever c.q. directievoerder en de 

bevoegde overheid. 
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9. Deponering 

9.1. Eisen betreffende depot 

 

Het vondstmateriaal en de opgravingsdocumentatie dienen binnen twee jaar na afronding van het 

veldwerk, conform protocol depotbeheer (KNA 4.0, protocol 4010) en eventuele aanvullende eisen 

(zie bijlage 6), aan het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Noord-Brabant te worden aangeleverd. 

Ten aanzien van de overdracht van de vondsten dient tijdig een afspraak te worden gemaakt met de 

depotbeheerder.  

Adres: 

Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Noord-Brabant 

Waterstraat 16 

5211 JD ’s Hertogenbosch 

Het Programma van Eisen dient te worden toegestuurd naar: 

Ronald Louer 

Tel.: 06-18303225 

E-mail: rlouer@brabant.nl   

Afspraken omtrent overleg in het veld, selectie en deponering worden gemaakt met: 

Ronald Louer 

Tel.: 06-18303225 

E-mail: rlouer@brabant.nl   

9.2. Te leveren product 

 

Het rapport wordt uitgegeven door de opdrachtnemer. 

 

Evaluatierapport: 

Een evaluatie van de veldgegevens, indien noodzakelijk, dient 4 weken na einde veldwerk aangeleverd 

te worden aan opdrachtgever en getoetst te worden door bevoegde overheid. Op basis van het 

evaluatierapport worden keuzes gemaakt t.a.v. de rapportage en de uit te werken sporen, vondsten 

en monsters. Een aanvullende kostenraming kan onderdeel uitmaken van het evaluatierapport. Na 

goedkeuring van het evaluatierapport wordt aangevangen met het opstellen van het conceptrapport.  

 

Concept- en definitief rapport: 

Het conceptrapport dient te worden aangeleverd binnen 4 maanden na het einde van het veldwerk. 

Het conceptrapport dient ter beoordeling te worden voorgelegd aan de bevoegde overheid. De 

opdrachtgever draagt hier zorg voor. De bevoegde overheid toetst het rapport binnen de afgesproken 

termijnen, waarna een hernieuwde versie wordt vervaardigd. Deze versie wordt door het bevoegd 

gezag gecontroleerd op verwerking van het commentaar uit de beoordeling. Wanneer het 

commentaar naar behoren is verwerkt wordt het rapport definitief gemaakt. Indien commentaar niet 

verwerkt is zonder onderbouwing, dient het rapport opnieuw aangepast te worden.  
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Eindproduct: 

• Eindproduct is een rapport volgens de KNA (Protocol 4003 – Inventariserend veldonderzoek, 

VS05 – Opstellen standaardrapport IVO-P). 

• Digitale rapporten worden geleverd aan het bevoegd gezag, het RCE, het Provinciaal Depot 

voor Bodemvondsten, de Koninklijke Bibliotheek, het e-depot (DANS-EASY), en de adviseur 

van de bevoegde overheid.  

• De digitale documentatie wordt binnen 2 jaar na afronding van het veldwerk overgedragen 

aan Archis. 

• Bij het eindproduct hoort een bewijs (af te geven door de ontvangende instantie) van 

overdracht van vondsten en documentatie. Deze dient tijdig te worden verkregen van het 

Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Noord-Brabant (voor het contactadres, zie paragraaf 

9.1). 
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10. Randvoorwaarden en aanvullende eisen 

10.1. Personele randvoorwaarden 

 

Het onderzoek dient verricht te worden door een archeologisch bedrijf dat in het bezit is van een 

geldig certificaat ‘BRL SIKB 4000 Archeologie protocol 4003 IVO/4004 Opgraven’.  

Het onderzoek vindt plaats onder leiding van een senior KNA Archeoloog met ervaring in de regio en 

de betreffende archeologische periodes. Het veldteam wordt geleid door tenminste een KNA 

archeoloog MA met ervaring in de regio. Het veldteam dient gecompleteerd te worden door minimaal 

een veldmedewerker of veldtechnicus. 

Het archeologische bedrijf dient zo georganiseerd te zijn dat flexibel op wijzigingen of uitloop van 

werkzaamheden gereageerd kan worden en dat ondersteunend of vervangend personeel of 

specialisten snel ter plaatse kunnen zijn. De inzet van extra mensen gebeurt enkel na overleg met de 

opdrachtgever c.q. directievoerder. 

10.2. Overlegmomenten 

 

• Dit PvE is een document van de bevoegde overheid, en heeft geen betrekking op de relatie en 

communicatie tussen opdrachtgever en de uitvoerder. Overlegmomenten (anders dan in 

hoofdstukken 6, 7, 8 en 11 van dit PvE omschreven) tussen opdrachtgever en de uitvoerder 

worden daarom niet vastgelegd in dit PvE. 

• De initiatiefnemer dient in geval er sprake is van significante afwijkingen van de bevindingen in 

het veld ten opzichte van de uitgangspunten in dit PvE, meteen contact op te nemen met (de 

archeologisch adviseur van) de bevoegde overheid en de eigenaar van de vondsten 

(depothouder). 

• De bevoegde overheid en de depothouder (/eigenaar van de vondsten) nemen een gemotiveerd 

besluit over de te nemen vervolgstappen. 

• De vergunninghouder houdt de uitvoerder schriftelijk op de hoogte van de beslissing van de 

bevoegde overheid. 

Eventuele overige overlegmomenten kunnen worden aangevraagd door de bevoegde overheid, dan 

wel op voorhand worden vastgelegd door de opdrachtgever c.q. de directievoerder. 

10.3. Kwaliteitsbewaking, toezicht, overleg en evaluatie 

 

Een senior KNA Archeoloog van het uitvoerende archeologische bedrijf houdt toezicht op de 

werkzaamheden en is hierbij eindverantwoordelijk. Hij/zij is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het 

onderzoek, de te doorlopen processtappen en het nakomen van de verplichtingen in dit PvE. 

Indien vondsten/sporen aangetroffen worden waarvan de aard, omvang en/of complexiteit afwijken 

van de uitgangspunten van onderhavig PvE, wordt door de archeologisch uitvoerder direct contact 

opgenomen met de opdrachtgever en de bevoegde overheid.  

Voor overleg en evaluatie zie hoofdstukken 8 en 11. 
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10.4. Overige randvoorwaarden en aanvullende eisen 

 

Dit PvE betreft de eisen die vanwege het archeologisch belang aan het onderzoek worden gesteld. Dit 

laat onverlet dat wettelijke en andere regelgeving aangaande het uitvoeren van de werkzaamheden 

moeten worden gevolgd (o.a. Arbowet en veiligheidsvoorschriften). Deze zaken moeten ruim 

voorafgaand aan het onderzoek, onderling tussen de archeologische uitvoerder en de opdrachtgever 

c.q. directievoerder worden geregeld (bijv. in een draaiboek).  

Communicatie naar buiten over de archeologische resten vindt alleen plaats na overleg met de 

opdrachtgever cq. directievoerder en de bevoegde overheid. 
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11. Wijzigingen ten opzichte van het vastgestelde PvE 

11.1. Wijzigingen tijdens het veldwerk 

 

Mocht er sprake zijn van belangrijke wijzigingen ten opzichte van dit PvE, of omstandigheden zijn 

waardoor er een andere strategie of werkwijze noodzakelijk of wenselijk is, dan dient de uitvoerder dit 

terstond te melden bij de opdrachtgever en de bevoegde overheid. De bevoegde overheid, in dit geval 

de gemeente Steenbergen, zal dan een besluit nemen over de te volgen vervolgstappen. De 

initiatiefnemer is verantwoordelijk om de uitvoerder schriftelijk op de hoogte te stellen van de 

genomen beslissing van de bevoegde overheid. Indien dit een uitbreiding van het onderzoek betekent, 

of het treffen van technische maatregelen en voorzieningen, dan besteedt de opdrachtgever dit 

onderzoeksonderdeel aan. 

11.2. Belangrijke wijzigingen 

 

Onder belangrijke wijzigingen wordt o.a. verstaan: 

• Afwijkingen van de in dit PvE geformuleerde archeologische verwachting (in periode, diepte 

ligging, vondstdichtheid, aard en omvang). 

• Een wijziging in de onderzoeksmethode. 

• Vastleggen overleg- en evaluatiemomenten. 

• Niet voorziene omstandigheden die een grote impact hebben op het veldonderzoek (o.a. ernstige 

bodemverontreiniging, grondwater, en de noodzaak voor bronbemaling). 

• Wijzigingen met financiële gevolgen (meer-/minderwerk). Financiële gevolgen worden enkel aan 

de opdrachtgever c.q. directievoerder voorgelegd. 

11.3. Procedure van wijziging na de evaluatiefase van het veldwerk 

 

Zie hoofdstuk 8.1 en hoofdstuk 11.4 van dit PvE. 

11.4. Procedure van wijziging tijdens uitwerking en conservering 

 

Beslissingen over belangrijke selecties, wijzigingen van en aanvullingen op dit PvE zullen worden  

genomen door de bevoegde overheid en de depothouder (/eigenaar van de vondsten). Dit zal 

gebeuren op aanbeveling van de projectleider en na kennisname van het standpunt van de 

vergunningvrager. 
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Geraadpleegde bronnen 

Archeologische kaarten en databestanden 

• www.dinoloket.nl. 

• Nederlandse Onderzoeksagenda Archeologie (NOaA), versie 2.0. (http://noaa.rce.rnatoolset.net).  

 

Literatuur 

 

• Bakker, H., de, J. Schelling, 1989. Systeem van bodemclassificatie voor Nederland. De hogere 
niveaus, Wageningen. 

• Berendsen, H.J.A., 2005. De vorming van het land, Assen. 

• Borsboom, A.J./J.W.H.P., Verhagen 2009. KNA Leidraad Inventariserend Veldonderzoek. Deel: 

Proefsleuvenonderzoek (IVO-P), versie 1.02, Gouda (CCvD). 

• Carmiggelt, A./P.J.W.M. Schulten, 2002. Veldhandleiding Archeologie, Archeologie Leidraad 1, 

Zoetermeer (College voor de Archeologische Kwaliteit). 

• Hiddink, H.A., 2003. Het grafritueel in de Late-IJzertijd en Romeinse tijd in het Maas-Demer-

Scheldegebied in het bijzonder van twee grafvelden bij Weert, Amsterdam (ACVU-HBS). 

• Kooistra, L.I./O., Brinkkemper, 2016. KNA Leidraad Archeobotanie, versie definitief 1.01, Gouda 

(CCvD). 

• Jongmans, A.G., M.W. van den Berg, M.P.W. Sonneveld, G.J. W.C. Peek, en R.M. van den Berg van 

Saparoea, 2013. Landschappen van Nederland, Wageningen. 

• Lauwerier, R.C.G.M., 2011. KNA Leidraad Archeozoölogie, versie definitief 1.01, Gouda (CCvD). 

• Leenders, K.A.H.W., 2013. Verdwenen Venen. Een onderzoek naar de ligging en exploitatie van 
thans verdwenen venen in het gebied tussen Antwerpen, Turnhout, Geertruidenberg en 
Willemstad. 1250 - 1750. een actualisering, Woudrichem. 

• Mulder, E.F.J., de, M.C. Geluk, I.L. Ritsema, W.E. Westerhof, T.E. Wong, 2003. De ondergrond van 

Nederland, Wolters-Noordhoff, Groningen. 

• SIKB, 2016. Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie, versie 4.0 (KNA 4.0). 

• Verboom-Jansen M., F.P.J. van Puijenbroek, 2017. Steenbergen, Welberg. Gemeente Steenbergen 

(NB). Een Archeologisch Bureauonderzoek (BO) en Inventariserend Veldonderzoek (IVO), 

verkennende fase, Transect-rapport 1263, Utrecht. 

• Vos, P.C., 2015. Compilation of the Holocene paleogeographical maps of the Netherlands, in P.C. 

Vos (ed.), The origin of the Dutch coastal landscape, Groningen. 

 

 

 



33 
 

Bijlage 1. Huidige situatie 
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Bijlage 2. Toekomstige situatie 
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Bijlage 3. Puttenplan 
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Bijlage 4. Lijst met te verwachten aantallen 

  

Onderzoek Verwachting 

IVO-P Steenbergen, Welberg  

Omvang Verwachte aantal m² 

Onderzoeksgebied: 12.000 m2   1.200  m2  aan proefsleuven 

Vondstcategorie Verwachte aantallen (N) 

Aardewerk 50 

Bouwmateriaal 10 

Metaal (ferro) 10 

Metaal (non-ferro) 5 

Slakmateriaal 1 

Vuursteen 3 

Overig natuursteen 3 

Glas 5 

Menselijk botmateriaal onverbrand 2 

Menselijk botmateriaal verbrand 2 

Dierlijk botmateriaal onverbrand 10 

Dierlijk botmateriaal verbrand 2 

Visresten (handverzameld) - 

Schelpen - 

Hout 10 

Houtskool(monsters) 2 

Textiel - 

Leer - 

Submoderne materialen 10 

Monstername  

Algemeen biologisch monster (ABM) 2 

Algemeen zeefmonster (AZM) 1 

Pollen, diatomeeën en andere microfossielen 2 

Monsters voor anorganisch chemisch onderzoek - 

Monsters voor micromorfologisch onderzoek 1 

Monsters voor luminescentiedatering (OSL) - 

Monsters voor koolstofdatering (C14) 2 

DNA  - 

Dendrochronologisch monster  2 
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Bijlage 5. Te raadplegen specialisten/specialismen 

Vondstcategorie 
In PvE voorschrijven 

 “Raadplegen bij PvA” 

PvE voorschrijven 

“Raadplegen bij veldwerk” 

PvE voorschrijven 

“Raadplegen bij 

uitwerking” 

Aardewerk Nee Nee Nee 

Bouwmateriaal Nee Nee Nee 

Metaal (ferro) Nee Nee Ja 

Metaal (non-ferro) Nee Nee Ja 

Slakmateriaal Nee Nee Nee 

Vuursteen Nee Nee Ja 

Overig natuursteen Nee Nee Ja 

Glas Nee Nee Nee 

Menselijk botmateriaal onverbrand Nee Ja Ja 

Menselijk botmateriaal verbrand Nee Ja Ja 

Dierlijk botmateriaal onverbrand Nee Nee Ja 

Dierlijk botmateriaal verbrand Nee Nee Ja 

Visresten Nee Nee Ja 

Schelpen Nee Nee Ja 

Hout Nee Nee Ja 

Houtskool(monsters) Nee Nee Ja 

Textiel Nee Nee (en bloc lichten) Ja 

Leer Nee Nee Ja 

Submoderne materialen Nee Nee Nee 

Monstername    

Algemeen biologisch monster (ABM) Nee Nee Ja 

Algemeen zeefmonster (AZM) Nee Nee Nee 

Pollen, diatomeeën en andere 

microfossielen 

Nee Nee Ja 

Monsters voor anorganisch chemisch 

onderzoek 

Nee Nee Ja 

Monsters voor micromorfologisch 

onderzoek 

Nee Nee Ja 

Monsters voor luminescentiedatering 

(OSL) 

Nee Ja Ja 

Monsters voor koolstofdatering (14C) Nee Nee Ja 

DNA  Nee Ja Ja 

Dendrochronologisch monster  Nee Nee Ja 
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Bijlage 6. Deponeren, eisen en voorwaarden 

 

 



  

Bijlage 13  IVO archeologisch inventariserend 
veldonderzoek

Centrum Welberg, vastgesteld  499
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Samenvatting 

In opdracht van AGEL Adviseurs heeft Transect b.v. in februari 2018 een archeologisch 

proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in een plangebied aan de Kapelaan Kockstraat 42-54 in 

Steenbergen (gemeente Steenbergen). Tijdens het onderzoek zijn zeven greppels, twee paalsporen en 

drie vondsten aangetroffen die dateren in de Nieuwe tijd. De zeven greppels maken onderdeel uit van 

eenzelfde greppelsysteem dat gebruikt is om het gebied te ontwateren. Het noordelijk deel van het 

plangebied is erg drassig en niet geschikt geweest  voor vroegere bewoning. In dit deel is nog een 

restant van een podzolbodem aangetroffen (B-, BC- en C-horizont) onder een verploegd bouwlanddek 

(A-horizont). In het zuidelijke deel is onder het verploegde bouwlanddek enkel de (afgetopte) C-

horizont aanwezig. Het zuidelijk deel van het onderzoeksgebied lag hoog en droog in het landschap, 

maar door de afgetopte C-horizont, waarin zich archeologische sporen en vondsten kunnen bevinden, 

zijn eventueel aanwezige archeologische waarden verdwenen.  

Advies 

De sporen en vondsten zijn op basis van de resultaten van het proefsleuvenonderzoek en tabel 2 niet 

behoudenswaardig. Het gehele plangebied kan dan ook worden vrijgegeven. Daarbij wordt vermeld 

dat de initiatiefnemer de bevoegde overheid moet inlichten bij het aantreffen van archeologische 

waarden in het plangebied volgens de Erfgoedwet. 
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1. Aanleiding 

Provincie Noord-Brabant 

Gemeente Steenbergen 

Plaats Steenbergen 

Toponiem Welberg 

Kaartblad 49E 

Perceelnummer(s) 1802 (gedeeltelijk), 2699, 3384, 3385, 4404, 4405, 4130, ,4321 

4397, 4603 

Centrumcoördinaat 81.671 / 399.340 

Oppervlakte plangebied Ca. 2,5 ha 

Oppervlakte onderzoeksgebied Ca. 7500 m2 

Huidig grondgebruik Grasland / voetbalveld / ijsbaan 

 

In opdracht van AGEL Adviseurs heeft Transect b.v.1 in februari 2018 een archeologisch 

proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in een plangebied aan de Kapelaan Kockstraat 42-54 in 

Steenbergen (gemeente Steenbergen). Het plangebied beslaat de bebouwing en de tuinen aan de 

Kapelaan Kockstraat en de erachter gelegen voetbalvelden. De gebouwen in het bebouwde gebied 

zullen intern verbouwd worden, waardoor archeologisch onderzoek niet uitgevoerd hoefde te worden 

in dit deel van het plangebied. Op de voetbalvelden zullen woningen gebouwd worden, waarbij de 

grond geroerd wordt. 

Volgens de gemeentelijke verwachtingskaart heeft het plangebied een hoge verwachting op het 

aantreffen van archeologische waarden. Via de Erfgoedverordening van de gemeente Steenbergen zijn 

aan deze zone beleidsregels gekoppeld. Voor het plangebied geldt een archeologische 

onderzoeksplicht bij bodemingrepen groter dan 100 m2. Dit oppervlak wordt overschreden bij de 

voorgenomen werkzaamheden, dus was archeologisch onderzoek noodzakelijk. Het eerste stadium in 

het archeologisch proces omvatte een bureau- en booronderzoek (Verboom-Jansen / Puijenbroek 

2017), waarin is geadviseerd om een aanvullend proefsleuvenonderzoek uit te voeren voor het deel 

van het plangebied dat geroerd zal worden (onderzoeksgebied; ter hoogte van de voetbalvelden). Dit 

advies is door de gemeente overgenomen.  

 

  

                                                                 
1 Transect b.v. voldoet aan de eisen zoals gesteld in de kwaliteitsnorm ‘BRL SIKB 4000’, versie 4.0, 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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               Figuur 1. Topografische kaart met de locatie van het plangebied.  
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2. Resultaten vooronderzoek 

 

Landschappelijke achtergronden 

Het plangebied bevindt zich in het zuidelijk zandgebied (Berendsen 2005). In de ondergrond zijn 

afzettingen van de Formatie van Stamproy (Mulder et al. 2003) aanwezig, die in het Vroeg- en Midden-

Pleistoceen zijn afgezet en bestaan uit eolisch en fluviatiel zand. Plaatselijk kunnen ook lagen leem, 

klei, grind of gyttja voorkomen. Door pleistocene zeespiegelbewegingen zijn rivierterrassen in de 

afzettingen ontstaan. Tijdens het Laat-Glaciaal (13.000 - 11.500 jaar geleden) werd een dun pakket 

eolisch dekzand afgezet op de rivierterrassen, dat behoort tot het Laagpakket van Wierden binnen de 

Formatie van Boxtel (Berendsen 2005).  

Tijdens het Holoceen (11.500 jaar geleden tot heden) wordt het geleidelijk warmer en raakt het 

landschap bedekt met vegetatie. Actieve sedimentatie vindt daardoor nauwelijks plaats, waardoor 

bodemvorming in de top van het dekzand ontstaat. Op hoge en droge gronden worden podzolgronden 

gevormd, terwijl in lagere en nattere delen van het zandlandschap beekeerd- en gooreerdgronden 

ontstaan. Vanuit beekdalen vindt in de laatstgenoemde gronden veenvorming plaats. Het plangebied 

is tussen 2750 en 1500 voor Chr. (Neolithicum) bedekt met veen volgens Vos (2015). Het veen is 

volgens Leenders (2013) tussen 1250 en 1750 na Chr. afgegraven ten behoeve van turfwinning, 

waardoor de oudere dekzanden en terrasafzettingen weer aan het maaiveld kwamen te liggen. Het is 

niet duidelijk of in het plangebied ook turfwinning heeft plaatsgevonden. 

Geomorfologie, bodem en grondwater 

Het plangebied is op de geomorfologische kaart (bijlage 6) gekarteerd als bebouwing. Uit de 

omliggende kaarteenheden kan afgeleid worden dat de ondergrond bestaat uit welvingen 

(dekzandruggen). Binnen het plangebied varieert de maaiveldhoogte tussen ca. 1,6 en 2,6 m +NAP 

(Verboom-Jansen / Puijenbroek 2017). Hierbij is de maaiveldhoogte het laagst in het noorden en 

westen van het plangebied. Ter plaatse van het voetbalveld en het perceel aan de Kapelaan Kockstraat 

54 daalt het maaiveld abrupt van ongeveer 2,8 m naar 2,1 m NAP, wat aangeeft dat er afgravingen 

hebben plaatsgevonden. 

Ook op de bodemkaart (bijlage 7) is het plangebied als bebouwing gekarteerd. Ten westen van het 

plangebied zijn hoge zwarte enkeerdgronden aanwezig, ten oosten laarpodzolgronden en ten 

zuidoosten leek-/ woudeerdgronden, zowel kalkarm als kalkrijk. 

Binnen het plangebied is de grondwatertrap niet bekend. Waarschijnlijk is de grondwatertrap VI, wat 

betekent dat de gemiddeld hoogste grondwaterstand zich tussen 40 en 80 cm -Mv bevindt en de 

gemiddeld laagste grondwaterstand altijd beneden 120 cm -Mv ligt. Vanuit archeologisch oogpunt 

betekenen dergelijke grondwaterstanden dat onverbrande, organische resten zoals hout, 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 zijn afgebroken. Binnen 120 cm -Mv 

Bureau- & verkennend booronderzoek 

Uitvoerder Transect b.v. 

Uitvoeringsperiode april 2017 

Rapportage Verboom-Jansen, M., F.P.J. van Puijenbroek, 2017.  

Steenbergen, Welberg, gemeente Steenbergen (NB). Een 

Archeologisch Bureauonderzoek (BO) en Inventariserend 

Veldonderzoek (IVO), verkennende fase, Transect-rapport 

1263, Transect b.v., Nieuwegein. 

Vondsten/documentatie Transect b.v., Nieuwegein. 
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kunnen wel anorganische resten, zoals vuursteen en aardewerk, of verbrande organische resten 

worden aangetroffen.  

Archeologische waarden 

Dekzandruggen zijn van oudsher een aantrekkelijke bewoningslocatie, vanwege de hogere en drogere 

ligging in het landschap. Op de gemeentelijke verwachtingskaart heeft het plangebied dan ook een 

hoge archeologische verwachting (zie Verboom-Jansen / Puijenbroek 2017). 

Het plangebied heeft volgens het centraal archeologisch informatiesysteem (Archis3) van de 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) geen archeologisch wettelijk beschermde status en is niet 

opgenomen op de Archeologische MonumentenKaart (AMK). Ongeveer 530 m ten westen van het 

plangebied is grijsbakkend, gedraaid aardewerk uit de Late-Middeleeuwen aangetroffen tijdens een 

veldkartering (vondstmelding 2981062100). Daarnaast is ongeveer 770 m ten noordwesten van het 

plangebied een terrein van hoge archeologische waarde aanwezig (AMK-terrein 16814). Het betreft de 

historische kern van Steenbergen, waarvan onderdelen uit de 17e eeuw stammen.  

In de omgeving van het plangebied zijn enkele onderzoeken uitgevoerd die in het vooronderzoek 

genoemd worden (Verboom-Jansen / Puijenbroek 2017), waarnaar verwezen wordt voor meer 

informatie. Samenvattend kan gezegd worden dat er archeologische restanten gevonden zijn die 

dateren in de Late-Middeleeuwen - Nieuwe tijd. Op de dekzandrug waar het plangebied deel van 

uitmaakt zijn tot nu toe geen resten aangetroffen die ouder zijn dan de Late-Middeleeuwen, maar 

vooralsnog kunnen archeologische restanten vanaf het Laat-Paleolithicum verwacht worden op basis 

van de landschappelijke ligging. 

 

Historische achtergronden 

Het plangebied behoort tot Steenbergen, maar bevindt zich niet in de historische kern. Op de 

Kadastrale Minuut (1811 - 1832) is te zien dat het plangebied in gebruik is als bouwland (figuur 2). Ten 

zuidwesten en oosten van het plangebied is bebouwing aanwezig. Via de website edugis.nl is bekend 

geworden dat het zuiden van het plangebied vanaf 1928 wordt bebouwd met een kerk, klooster en 

kerkelijke dienstwoning. Vanaf die tijd wordt het plangebied tot aan 1983 verder bebouwd. Het 

onderzoeksgebied (noordoostelijke deel van het plangebied) is nooit bebouwd geweest volgens 

historisch kaartmateriaal vanaf 1811. Het is de laatste decennia enkel in gebruik geweest als (niet-

professioneel) voetbalveld, zie figuur 3.  
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Figuur 2. Uitsnede uit de Kadastrale Minuut (1811 - 1982) met het plangebied in  

rood omlijnd kader.  

 

 

Figuur 3. Het plangebied in gebruik als voetbalveld. 
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Verkennend booronderzoek 

In het plangebied zijn zes boringen gezet met een Edelmanboor met een diameter van zeven cm. 

Beneden de grondwaterspiegel is een gutsboor gebruikt met een diameter van drie cm tot een diepte 

van maximaal 140 cm -Mv. Vier van de zes boringen bevinden zich in het onderzoeksgebied (boring 2, 

3, 5 en 6, zie figuur 4). 

 

 

Figuur 4. Boringen in het plangebied. 

 

Aan de basis van de boringen is matig fijn, zwak siltig dekzand aanwezig en kenmerkt zich doorgaans 

door een lichtgele tot gele kleur met sporadisch voorkomen van roestvlekken. Deze vlekken zijn het 

gevolg van grondwaterschommelingen en percolatie. Het zand bevindt zich doorgaans op een diepte 

van 30 tot 75 cm -Mv. Daarboven bevindt zich een pakket matig tot sterk humeus zwak tot matig siltig 

zand, dat donkerbruingrijs van kleur is. Dit pakket is geïnterpreteerd als bouwlanddek dat doorploegd 

is, zoals blijkt uit de zandbrokken die zich hierin bevinden. In boring 6 ontbrak dit pakket echter. Aan 

de basis van boring 5 bevindt zich een meer venige laag, mogelijk het gevolg van een iets lagere ligging 

van dit deel van het plangebied in het dekzandlandschap. In dit humeuze dek heeft zich een bouwvoor 

ontwikkeld met een dikte van ca. 30 - 60 cm. 

 

Bodemkundig is een onderscheid te maken in een noordwestelijk en een zuidoostelijk deel van het 

plangebied. In het noordelijk deel van het plangebied is in de top van het dekzand een B-horizont 

aanwezig (tussen ca. 75 en 85 cm -Mv). Deze zandlaag is ontstaan als gevolg van bodemvorming door 

het inspoelen van opgeloste metaalzuren vanuit hoger gelegen delen van het oorspronkelijke profiel. 

De laag is doorgaans donkerbruin van kleur. Aan de hand hiervan is af te leiden dat de top van het 

dekzand in het plangebied grotendeels intact is gebleven, waardoor er een hoge verwachting is op het 

aantreffen van archeologische restanten. In het zuidelijk deel ontbreekt deze laag volledig. Dit lijkt het 

gevolg van egalisatie, aangezien het humeuze dek direct op onveranderd dekzand ligt.  
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3. Gespecificeerde archeologische verwachting 

Kans op archeologische waarden Hoog 

Periode Indien afgedekt door veen: Laat-Paleolithicum-Neolithicum. 

Indien niet afgedekt door veen: Laat-Paleolithicum-Vroege 

Middeleeuwen. 

Stratigrafische positie In de top van het dekzand 

Complextypen Kampementen, nederzettingen, grafvelden, sporen van 

landgebruik 

 

Kans op archeologische waarden 

In het plangebied wordt op basis van het vooronderzoek (Verboom-Jansen / Puijenbroek 2017) een 

dekzandrug verwacht, waardoor het plangebied een aantrekkelijke vestigingsplaats vormde vanaf het 

Laat-Paleolithicum, totdat het dekzand werd afgedekt door veen in het Neolithicum. Op de 

gemeentelijke verwachtingskaart heeft het plangebied dan ook een hoge archeologische verwachting 

voor deze perioden. Vanaf de Late-Middeleeuwen geldt een lage archeologische verwachting, omdat 

het gebied dan te nat en drassig is voor bewoning. Het onderzoeksgebied is op basis van (historisch) 

kaartmateriaal nooit bebouwd geweest en is alleen in de laatste decennia in gebruik geweest als 

voetbalveld.  

Stratigrafische positie 

Het archeologisch relevante niveau bevindt zich in de top van het dekzand. Hierin kunnen 

archeologische resten uit de periode Laat-Paleolithicum - Neolithicum worden aangetroffen, indien 

het plangebied is afgedekt door veen. Indien het plangebied niet is afgedekt door veen, kunnen in de 

top van het dekzand resten uit de periode Laat-Paleolithicum - Vroege-Middeleeuwen aanwezig zijn. 

In de omgeving van het plangebied zijn enkeerdgronden en laarpodzolgronden aangetroffen. Dit 

betekent dat archeologische sporen waarschijnlijk vanaf 30 - 50 cm -Mv aanwezig kunnen zijn. 

Mogelijk heeft het aanwezige eerddek een conserverende werking gehad op de eventueel aanwezige 

archeologische grondsporen.  

Complextypen 

• Archeologische resten uit het Laat-Paleolithicum en Mesolithicum worden verwacht in de vorm 

van kampementen, die zich kenmerken door grondsporen in de vorm van haardkuilen en een 

strooiing van vuursteen en houtskool. Deze resten worden verwacht in de top van het dekzand. 

Wanneer de podzolbodem is afgetopt, kan de trefkans voor deze periode worden bijgesteld naar 

laag. 

• Archeologische resten uit de periode Neolithicum - Vroege-Middeleeuwen kunnen aanwezig zijn 

wanneer het plangebied niet is afgedekt door veen. In dat geval worden resten uit deze periode 

vooral verwacht in de vorm van huisplaatsen, die zich kenmerken door onder meer grondsporen, 

zoals paalgaten, afvalkuilen, greppels en waterputten in de top van het dekzand.  

• Sporen van begraving kunnen zowel in de vorm van inhumaties als crematies worden 

aangetroffen en kenmerken zich zowel door grondsporen (kringgreppels, grafkuilen) als 

vondstmateriaal (urnen, grafgiften, gecalcineerd bot), afhankelijk van de periode.  

• Archeologische resten uit de periode Late-Middeleeuwen en Nieuwe tijd worden op basis van 

historisch kaartmateriaal niet verwacht.  
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4. Aard, doel en onderzoeksvragen 

Het archeologisch onderzoek is uitgevoerd in de vorm van een Inventariserend Veldonderzoek - 

Proefsleuven (IVO-P, KNA 4.0 - protocol 4003). Het doel van dit onderzoek is het toetsen van de 

archeologische verwachting uit het vooronderzoek door het opsporen en het waarderen van 

eventueel aanwezige archeologische waarden. Het proefsleuvenonderzoek moet voor zover mogelijk 

inzicht geven in de aard, datering, omvang, gaafheid, conservering en waardering van een eventuele 

vindplaats. Wanneer daadwerkelijk behoudenswaardige archeologische restanten worden 

aangetroffen, dienen deze ex-situ te worden behouden door middel van een Opgraving (DO, KNA 4.0 - 

protocol 4004). Deze dient in overleg met het bevoegd gezag aansluitend aan het 

proefsleuvenonderzoek te worden uitgevoerd.  

In het Programma van Eisen (Pels-Ouweneel / Kerkhoven 2017) zijn de volgende onderzoeksvragen 

geformuleerd: 

1. Wat is de aard van de onderscheiden bodemniveaus in het plangebied? Is er sprake van een 

antropogeen ophogingsdek dan wel plaggendek? Beschrijf deze.  

2. Wat is de aard van de onderscheiden archeologische waarden (complextypen, sporen, 

structuren, vondsten)?  

3. Wat is de stratigrafische en ruimtelijke positie en spreiding van de archeologische waarden 

(diepteligging, begrenzing, omvang)? Wat is de relatie met de omliggende historische/ 

archeologische waarden? Is (een deel van) het vondstmateriaal opgenomen in de onderzijde 

van het akkerdek? 

4. Wat is de datering van de archeologische waarden op basis van (chrono-)stratigrafie en 

typochronologie (inclusief bouwhistorie)? En in hoeverre is er sprake van (dis-)continuïteit in 

gebruik/bewoning?  

5. Welke categorieën van vondstmateriaal zijn aanwezig en in welke mate (ook in relatie tot 

elkaar)? Wat zegt de aard en mate van voorkomen van het vondstmateriaal over het gebruik 

van het plangebied in het verleden?  

6. Welke depositionele en postdepositionele processen zijn te onderscheiden en in hoeverre 

hebben deze invloed gehad op de bewoningsgeschiedenis en vondstcontexten?  

7. Wat is de fysieke kwaliteit van de aangetroffen archeologische waarden (gaafheid en 

conserveringsgraad)?  

8. Hoe verhouden de onderzoeksresultaten zich tot de resultaten uit het vooronderzoek?  

9. Kan op basis van de resultaten een advies geformuleerd worden t.a.v. het vervolg in de 

archeologische monumentencyclus (vrijgeven/behoud in situ (niet mogelijk bij een doorstart 

naar een definitieve opgraving)/opgraven)? Zo ja, hoe luidt deze?  

10. Bij afwezigheid van een vindplaats, hoe valt dat te verklaren (verstoord, ander landschap dan 

verwacht, e.d.)?  
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5. Onderzoeksmethodiek 

Het proefsleuvenonderzoek heeft plaatsgevonden van 26 t/m 28 februari 2018 en is uitgevoerd door 

Annemarie Pels-Ouweneel (projectleider) en Lars van Sambeek (archeoloog MA) van Transect b.v.  

De graafwerkzaamheden vonden plaats met een graafmachine voorzien van een ‘gladde’ bak. Tijdens 

de aanleg van de zes werkputten zijn de vlakken en putwanden geïnspecteerd op de aanwezigheid van 

archeologische lagen, sporen, vondsten, vondstconcentraties en eventuele structuren. Hierbij is 

gebruik gemaakt van een metaaldetector. Ook is de uitgegraven grond en de stort visueel en met de 

metaaldetector geïnspecteerd op vondstmateriaal. Vondsten zijn per spoor en/of per laag verzameld. 

Vlakvondsten zijn niet aangetroffen. De aangelegde werkputten met de aangetroffen sporen zijn 

gefotografeerd, ingemeten met een dGPS en beschreven in een database. Een selectie van de sporen 

is gecoupeerd, getekend en gefotografeerd. 

Het afsteken van de wanden is gedaan om inzicht te krijgen in de bodemopbouw. In totaal zijn 31 

profielen gedocumenteerd (gefotografeerd, getekend, beschreven en ingemeten met dGPS). 

De zes werkputten zijn noordwest-zuidoost georiënteerd aangelegd. Het vlakniveau in de werkputten 

ligt in het noorden een stuk lager dan in het zuiden met een verschil van gemiddeld ca. 70 cm in m 

t.o.v. NAP. Het noordelijke deel van de werkputten was dan ook erg drassig, waardoor het vlak 

nagenoeg direct onder water liep. Vlakfoto’s zijn daarom zo snel genomen als mogelijk was. 

 

 

Figuur 5. Het noordelijke deel van de werkputten stroomde tijdens de aanleg van het vlak al snel onder water. 

Bij aankomst in de ochtend na de aanleg van de vorige dag stond er een diepe plas grondwater in de putten. 
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De maaiveldhoogte verschilt aanzienlijk in de drie oostelijke en drie westelijke sleuven. Werkput 1, 2 

en 3 in de oostelijke helft lopen in het noordelijk deel op van ca. 1,93 m +NAP naar ca. 2,15 m +NAP, 

terwijl de maaiveldhoogte bij werkput 4, 5 en 6 in de westelijke helft over de gehele lengte van de 

sleuven ca. 2,05 m +NAP is. 

In tabel 1 zijn de administratieve gegevens per werkput verzameld.  

 

Tabel 1. Administratieve gegevens per werkput 

Werkput Vlakhoogte in m 
t.o.v. NAP 

meest noordelijk / 
meest zuidelijk 

Maaiveldhoogte in m 
t.o.v. NAP 

meest noordelijk / 
meest zuidelijk 

Sporen Profielen 

1 + 0,92 / + 1,62 + 1,96 / + 2,13 1, 2, # 1 t/m 6 

2 + 0,69 / + 1,48  
 + 1,90 / + 2,13 

3, # 7 t/m 11 

3 + 0,73 / + 1,54  
+ 1,95 / + 2,18 

3, 4, 5, # 17 t/m 21 

4 + 0,74 / + 1,42 + 2,03 / + 2,05 3, 6, # 12 t/m 16 

5 + 0,87 / + 1,55 + 2,06 / + 2,06 3, 7, 8, # 22 t/m 26 

6 + 0,97 / + 1,51 + 2,04 / +2,07 3, 9, 10, 11, # 27 t/m 31 

 
# = recente verstoring. 

 

In het zuidelijke deel van alle werkputten zijn recente vergravingen aangetroffen. Een voorbeeld 

hiervan is te zien in figuur 6. Dat het gaat om recente vergravingen, is afgeleid aan het feit dat deze 

zich direct vanaf het maaiveld of onder een dunne bouwvoor-/ opgebrachte laag bevonden. Tevens 

liepen er recente drainagebuizen (plastic geribbelde slurven) door alle werkputten en waren 

noordoost - zuidwest georiënteerd.  

In totaal zijn elf spoornummers uitgedeeld. In de sporenlijst (bijlage 4) is informatie over de sporen 

opgenomen. Het gaat om zeven greppels, zes paalkuilen (waarvan vier recente paalkuilen 

spoornummer 10 hebben gekregen), natuurlijke en recente verstoringen. 
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Figuur 6. Werkput 2, vlak 1. In het zuidelijk deel van de werkputten zijn recente vergravingen waargenomen (de 

donkere, scherp afgetekende vlekken in het gele zand). Tevens is in de putwand een recente drainagebuis te 

zien, waarvan de insteek ook in het vlak is waar te nemen (het lineaire spoor dat zich over de gehele 

putbreedte bevindt onder de plastic drainagebuis en dus een recente verstoring is).  
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6. Resultaten veldonderzoek 

Lithologie 

De bodemopbouw in het onderzoeksgebied laat een overeenkomstig beeld zien. Er valt onderscheid te 

maken tussen de opbouw van de bodem in het noordelijke en in het zuidelijke deel van het terrein. In 

het noordelijke deel zijn nog restanten van een podzolbodem aanwezig met in sommige gevallen een 

B-horizont (inspoelingslaag), en in alle gevallen een BC-horizont (overgangslaag tussen B- en C-

horizont) en C-horizont (dekzand). In het zuidelijke deel van het onderzoeksgebied is (B-)C-horizont 

echter afgetopt. In figuur 7 is een schematische weergave te zien van de grens tussen het noordelijk 

en zuidelijk deel. 

 

 

Figuur 7. Schematische weergave van het noordelijk en zuidelijk deel van het onderzoeksgebied. In het 

noordelijke deel is sprake van een restant van een podzolbodem met soms een B-horizont, maar in alle 

profielen een BC- en C-horizont. In het zuidelijke deel is de top van de (B-)C-horizont afgegraven. 

 

In het onderzoeksgebied is oorspronkelijk sprake geweest van een intacte podzolbodem. Dit is in 

sommige profielen goed te zien. Daar is de A-horizont (bouwlanddek) over de kop / verploegd geweest 

en bevat podzolbrokken, waarin de E-, B-, BC-, en C-horizont zijn te herkennen. Een voorbeeld hiervan 

is te zien in figuur 8. 

 

De profielen in het noordelijk deel zijn over het algemeen als volgt opgebouwd: Vanaf het maaiveld is 

een bouwvoor aanwezig die 20 - 50 cm dik is. Daaronder is een verstoorde laag van geel met grijs 

gevlekt zand aanwezig, die in een aantal profielen podzolbrokken bevat. Daaronder is de A-horizont 

aanwezig, die geïnterpreteerd is als bouwlanddek. Dit bouwlanddek is verploegd, waardoor er in geen 

van de profielen een E-horizont (uitspoelingslaag) is ontstaan / aanwezig is. In profiel 27 is onder de A-

horizont een inspoelingslaag (B-horizont) aangetroffen, maar in de overige profielen ligt onder de A-

horizont direct de BC-horizont (overgangslaag van inspoelingslaag naar dekzand, de natuurlijke 

ondergrond). Onder de BC-horizont is de C-horizont aanwezig, dat bestaat uit matig fijn, licht siltig 
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dekzand dan in meer of mindere mate roestvlekken bevat. Figuur 9 en 10 representeren de 

bodemopbouw in het noordelijke deel van het onderzoeksgebied. 

 

De profielen in het zuidelijke deel van het onderzoeksgebied zijn als volgt opgebouwd: Onder de 

bouwvoor, die ook in dikte varieert tussen 20 en 50 cm, is de A-horizont aanwezig, die verploegd is. 

Door het ploegen is de oorspronkelijke top van het dekzand verdwenen en is onder de A-horizont 

enkel de (afgetopte) C-horizont aanwezig. In figuur 11 en 12 zijn voorbeelden van profielen 

weergegeven met bovengenoemde bodemopbouw. 

 

Het zuidelijk deel van de proefsleuven was beduidend droger en het vlak ligt dan ook gemiddeld ca. 70 

cm hoger dan het noordelijk deel van het onderzoeksgebied. Van oudsher zijn mensen gaan wonen op 

de hogere en drogere delen van het landschap, in het geval van het onderzoeksgebied het zuidelijk 

deel. Toch ontbreken sporen uit de prehistorie, Romeinse tijd en Middeleeuwen. Juist in het zuidelijke 

deel van het onderzoeksgebied is de top van het dekzand, waarin archeologische sporen zich 

bevinden, verdwenen door verploeging van het akkerdek en door recente afgravingen. Dit kan 

verklaren waarom er geen archeologische sporen van voor de Nieuwe tijd zijn aangetroffen. Het 

noordelijk deel van het plangebied is drassig, maar heeft een meer intacte bodemopbouw. Het 

ontbreken van sporen van voor de Nieuwe tijd wordt verklaard aan de hand van de drassige 

ondergrond, die niet geschikt was om te bewonen. 

 

 

 

Figuur 8. Profiel 17 in het noordelijke deel van werkput 3. In de tweede (verstoorde)  

bodemlaag van boven zijn podzolbrokken opgenomen. Daaronder is de A-horizont  

aanwezig, dan een humeuze A-horizont met daaronder de BC- en C-horizont. 
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Figuur 9. Profiel 3 in het noordelijke deel van werkput 1. 

 

 

Figuur 10. Profiel 16 in het noordelijke deel van werkput 4. 
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Figuur 11. Profiel 4 in het zuidelijke deel van werkput 1. 

 

 

Figuur 12. Profiel 13 in het zuidelijke deel van werkput 4. 
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Een vraag vanuit het vooronderzoek (Verboom-Jansen / Puijenbroek 2017) was of er wel of geen veen 

in de bodem aanwezig zou zijn. Tijdens het proefsleuvenonderzoek is geen veen aangetroffen in de 

ondergrond van het onderzoeksgebied. Indien het oorspronkelijk in de bodem aanwezig is geweest, is 

het afgegraven ten behoeve van turfwinning. Tot slot kan opgemerkt worden dat de bodemopbouw 

overeenkomt met die van het vooronderzoek. Ook hier werd onderscheid gemaakt tussen het 

noordelijke en zuidelijke deel op basis van de aanwezigheid van een B-/BC-horizont in het noordelijke 

deel.  

 

Sporen en structuren 

Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn weinig archeologisch relevante sporen aangetroffen. De 

sporen zijn verdeeld in diverse categorieën, namelijk greppels, paalsporen en recente sporen.  

Greppels 

Spoor 1, 3, 4, 6, 7, 8 en 9 behoren tot deze categorie. Spoor 3 is in werkput 2 noordwest-zuidoost 

georiënteerd en bevat daarnaast een ‘zijtak’ die hier haaks op staat en daarmee van het noordoosten 

naar zuidwesten loopt. Spoor 3 is gecoupeerd om te zien of de hoofdgreppel en de zijtak elkaar 

oversnijden of dat ze gelijktijdig zijn. Uit de doorsnede bleek dat de twee greppels gelijktijdig zijn. Ook 

in werkput 3, 4, 5 en 6 is de noordoost-zuidwest georiënteerde zijtak van spoor 3 aangetroffen (zie 

bijlage 2 en 3). Spoor 3 komt onder het verploegde plaggendek vandaan (figuur 13). De top van spoor 

3 bevindt zich op 1,56 m +NAP. 

 

 

Figuur 13. Dwarsdoorsnede van greppel spoor 3 in werkput 4, oostwand. 

 

Spoor 1 is minder breed dan spoor 3, maar behoort naar alle waarschijnlijkheid tot hetzelfde 

greppelsysteem. Spoor 1 komt direct onder het verploegde bouwlanddek vandaan. De top van het 

spoor bevindt zich op 1,53 m +NAP, maar kan oorspronkelijk wat hoger gelegen hebben. De top is 

waarschijnlijk verstoord geraakt vanwege het verploegen van het bovengelegen bouwlanddek. 

Overigens komt de NAP-hoogte van het spoor nagenoeg overeen met die van spoor 3 (1,56 m +NAP).  

Spoor 7 en spoor 8 zijn gelegen in werkput 5 en lijken bij elkaar te horen, ook al lopen ze niet in elkaar 

door. Spoor 7 in werkput 5 en spoor 9 (figuur 14) in werkput 6 zijn beide noordwest-zuidoost 

georiënteerd en maken waarschijnlijk onderdeel uit van eenzelfde greppelsysteem. Het is niet 

uitgesloten dat deze drie greppels (spoor 7, 8 en 9) behoren tot het greppelsysteem van spoor 1 en 3. 

Daarnaast ligt het noordoost-zuidwest georiënteerde gedeelte van spoor 8 (zie vlaktekening van 

werkput 5 in bijlage 3) op precies dezelfde hoogte als de greppel spoor 4 (werkput 2 en 3), wat een 

extra aanwijzing is voor het feit dat de greppels in het plangebied tot eenzelfde greppelsysteem 

behoren. Spoor 4 is tevens een ‘zijtak’ van spoor 3. In de dwarsdoorsnede op de kruising van spoor 3 

en 4 was geen verschil in vullingen waar te nemen, wat inhoudt dat de beide sporen gelijktijdig zijn. 
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Figuur 14. Dwarsdoorsnede van spoor 9 in werkput 6. 

 

 

Figuur 15. Uitsnede uit de Kadastrale Minuut (1811 - 1832) met daaroverheen alle sporen van het proefsleuven- 

onderzoek geprojecteerd.  
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De conclusie van de aangetroffen greppels in het onderzoeksgebied is dat ze alle zeven onderdeel 

uitmaken van eenzelfde greppelsysteem. De greppels zijn in de Nieuwe tijd gegraven om het drassige 

gebied te ontwateren. Uit de Kadastrale Minuut van 1811 - 1832 blijkt tevens dat de greppels geen 

perceleringsgreppels zijn (figuur 15). De greppels bevatten geen vondstmateriaal en zijn daarmee in de 

Nieuwe tijd gedateerd, waarbij informatie over het plangebied vanuit het vooronderzoek (Verboom-

Jansen / Puijenbroek 2017) is meegenomen.  

 

Paalsporen 

Spoor 2 in werkput 1 is als enige paalspoor in het oostelijk deel van het onderzoeksgebied 

aangetroffen. Het spoor doet nieuwetijds aan, vanwege de scherpe insteek en donkere kleuren (figuur 

16). Er zijn geen vondsten afkomstig uit dit spoor, zodat het moeilijk is deze nauwkeurig te dateren. 

Ook heeft het paalspoor geen context; het maakt bijvoorbeeld geen onderdeel uit van een 

gebouwplattegrond.  

Spoor 10 is vier keer aan hetzelfde spoor uitgedeeld, omdat het recente paalsporen betreft, getuige 

een aantal stukjes plastic dat zich in de paalsporen bevond. Uit een dwarsdoorsnede van spoor 10 

blijkt dat de vulling wat vervormd is vanwege bioturbatie (bijvoorbeeld mollengangen, zie figuur 17). 

De vier paalsporen zijn rondom kleine, recente paalsporen (zeventien stuks) in werkput 6 gelegen (zie 

de vlaktekening van werkput 6 in bijlage 3). Een aantal van de kleine spoortjes was opgevuld met 

grind. Alle paalspoortjes zijn ingemeten, maar hebben geen spoornummer gekregen, vanwege hun 

recente aard. 

Spoor 11 is een mooi paalspoor in vergelijking met de andere aangetroffen paalsporen tijdens het 

onderzoek (figuur 18). Het spoor is 30 cm diep en bevatte een klein scherfje roodbakkend, 

enkelwandig  geglazuurd aardewerk, dat dateert in de 16e - 19e eeuw (Nieuwe tijd). Het paalspoor 

staat op zichzelf en maakt geen onderdeel uit van een gebouwstructuur.  

 

 

Figuur 16. Dwarsdoorsnede van paalspoor 2. Door het grondwaterniveau stortte de onderkant van het spoor na 

het couperen direct in. 
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Figuur 17. Een coupe door spoor 10 (recent paalspoor) in werkput 6, vlak 1. 

 

 

Figuur 18. Dwarsdoorsnede van spoor 11 (paalspoor) in werkput 6, vlak 1. 
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Vondsten 

In totaal zijn drie vondstnummers uitgegeven die drie vondsten bevatten. Dit is erg gering en de 

vondsten hebben dan ook weinig aanvullende informatie kunnen leveren over de sporen en de 

archeologie in het algemeen binnen het plangebied. Er zijn twee scherfjes roodbakkend aardewerk 

gevonden. Eén daarvan is aangetroffen in een verstoorde A-horizont (spoor 1100 in profiel 9) en is 

uitwendig geglazuurd. De scherf is gedateerd in de 16e - 18e eeuw (Vroege - Midden-Nieuwe tijd) en 

bevat zwarte spikkels, die kenmerkend zijn voor aardewerk dat in Friesland is geproduceerd. De 

andere scherf is gevonden in spoor 11 en is ook enkelwandig geglazuurd. Vanwege de kleine 

afmetingen van de scherf is niet te zien of het om de binnen- of buitenzijde van de scherf gaat. De 

scherf is algemeen gedateerd in de 16e - 19e eeuw. Tot slot is in spoor 10 een gecorrodeerde spijker 

gevonden.  

 

Tabel 1. Overzicht vondsten per materiaalcategorie. 

Categorie Aantal Percentage 

Aardewerk 2 67 % 

Metaal 1 33 % 

Totaal 3 100 % 
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7. Beantwoording van de onderzoeksvragen 

1. Wat is de aard van de onderscheiden bodemniveaus in het plangebied? Is er sprake van een 

antropogeen ophogingsdek dan wel plaggendek? Beschrijf deze.  

In het onderzoeksgebied is onderscheid gemaakt tussen een noordelijk een zuidelijk deel op basis 

van de aan- / afwezigheid van een (B-/)BC-horizont. In het noordelijk deel bevindt zich onder de 

bouwvoor van 20 tot 50 cm dik een verstoorde laag van geel met grijs gevlekt zand. In een aantal 

profielen zijn podzolbrokken in deze verstoorde laag aangetroffen, wat aangeeft dat er 

oorspronkelijk sprake is geweest van een intacte podzolbodem in het onderzoeksgebied. Onder 

de verstoorde laag is een A-horizont aanwezig die geïnterpreteerd is als bouwlanddek. Deze is 

donkerbruingrijs van kleur en bestaat uit matig fijn, licht siltig zand en bevat wat houtskool- en 

baksteenbrokjes. Er zijn geen vondsten in deze laag aangetroffen, waardoor het bouwlanddek / 

antropogeen ophogingsdek / plaggendek niet gedateerd kan worden. Daaronder bevindt zich in 

profiel 27 een B-horizont en in de overige profielen van het noordelijk deel een BC-horizont 

(overgangslaag tussen de B- en C-horizont). Daaronder bevindt zich de C-horizont, die bestaat uit 

matig fijn, licht siltig dekzand dat in meer of mindere mate roestvlekken bevat, die ontstaan zijn 

als gevolg van wisseling van de grondwaterspiegel.  

Het zuidelijk deel bevat ook een bouwvoor van 20 tot 50 cm dik met daaronder een verstoorde 

laag. Daaronder is ofwel een verploegde A-horizont of direct de (afgetopte) C-horizont aanwezig.  

2. Wat is de aard van de onderscheiden archeologische waarden (complextypen, sporen, structuren, 

vondsten)?  

In het onderzoeksgebied zijn zeven greppels, twee paalsporen en natuurlijke en recente 

verstoringen aangetroffen. De greppels maken onderdeel uit van eenzelfde greppelsysteem om 

het gebied te ontwateren. De drie aangetroffen vondsten zijn afkomstig uit een verstoorde A-

horizont in profiel 9 (aardewerkscherf), paalspoor 10 (gecorrodeerde spijker) en paalspoor 11 

(aardewerkscherf). Tijdens de aanleg van de proefsleuven is geen enkele vondst gedaan. 

3. Wat is de stratigrafische en ruimtelijke positie en spreiding van de archeologische waarden 

(diepteligging, begrenzing, omvang)? Wat is de relatie met de omliggende historische/ 

archeologische waarden? Is (een deel van) het vondstmateriaal opgenomen in de onderzijde van 

het akkerdek? 

De greppels en paalsporen bevinden zich verspreid over het gehele onderzoeksgebied. De drie 

vondsten zijn afkomstig uit profiel 9 (werkput 2), spoor 10 en 11 (werkput 6). Zowel de sporen als 

de vondsten dateren in de Nieuwe tijd. In de omgeving van het plangebied zijn vooral 

archeologische restanten uit de Late-Middeleeuwen en Nieuwe tijd aangetroffen. Tijdens het 

proefsleuvenonderzoek zijn geen sporen en/of vondsten uit de Late-Middeleeuwen 

aangetroffen.  

Er is geen vondstmateriaal opgenomen in de onderzijde van het akkerdek. 

4. Wat is de datering van de archeologische waarden op basis van (chrono-)stratigrafie en 

typochronologie (inclusief bouwhistorie)? En in hoeverre is er sprake van (dis-)continuïteit in 

gebruik/bewoning?  

De sporen en vondsten zijn gedateerd in de Nieuwe tijd. Het lijkt erop dat het gebied alleen in de 

Nieuwe tijd in gebruik is geweest als akkerland. Om het gebied te ontwateren, is een 

greppelsysteem aangelegd. In recente tijden zijn palen en paaltjes in het zuidelijk deel van het 

plangebied geplaatst (werkput 6). Het noordelijk deel was te drassig om te bewonen. Het 
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zuidelijk deel had archeologische waarden kunnen bevatten van voor de Nieuwe tijd, maar in dit 

deel is de natuurlijke ondergrond afgetopt, waardoor eventueel aanwezige archeologische 

sporen en vondsten zijn verdwenen. 

5. Welke categorieën van vondstmateriaal zijn aanwezig en in welke mate (ook in relatie tot 

elkaar)? Wat zegt de aard en mate van voorkomen van het vondstmateriaal over het gebruik van 

het plangebied in het verleden? 

In paalspoor 10 is een gecorrodeerde spijker aangetroffen. Uit paalspoor 11 is een klein scherfje 

roodbakkend, enkelwandig geglazuurd aardewerk uit de 16e - 19e eeuw afkomstig en uit een 

verstoorde A-horizont in profiel 9 kwam een roodbakkende scherf aardewerk tevoorschijn, 

waarvan de buitenzijde geglazuurd is en in de 16e - 18e eeuw stamt. De drie vondsten dateren 

dus in de Nieuwe tijd. Vanwege het zeer lage vondstaantal valt de vraag verder niet te 

beantwoorden. 

6. Welke depositionele en postdepositionele processen zijn te onderscheiden en in hoeverre hebben 

deze invloed gehad op de bewoningsgeschiedenis en vondstcontexten?  

In het onderzoeksgebied is een bouwlanddek aangetroffen (A-horizont), dat is verploegd. Dit 

geeft aan dat het gebied in gebruik is geweest als akkerland. Zowel door het ploegen als door 

recente ontgravingen is de top van de natuurlijke ondergrond (C-horizont) verstoord geraakt, 

waardoor eventueel aanwezige archeologische waarden zijn verdwenen. Het zuidelijk deel van 

het onderzoeksgebied had, vanwege de hogere ligging in het landschap, gekeken naar de 

vlakhoogtes, de grootste potentie op het aantreffen van archeologische restanten, maar door de 

verdwenen top van het dekzand zijn deze niet aangetroffen. Het drassige, noordelijke deel van 

het gebied is waarschijnlijk nooit bewoond geweest.  

7. Wat is de fysieke kwaliteit van de aangetroffen archeologische waarden (gaafheid en 

conserveringsgraad)?  

Goed, maar de sporen zijn dan ook niet ouder dan de Nieuwe tijd.  

8. Hoe verhouden de onderzoeksresultaten zich tot de resultaten uit het vooronderzoek?  

In het vooronderzoek werd o.a. de vraag gesteld of veen aanwezig was binnen het plangebied. 

Op basis van het proefsleuvenonderzoek kan gezegd worden dat veen niet aanwezig is, 

waarschijnlijk door afgravingen ten behoeve van turfwinning. Vooral verwacht werden 

archeologische waarden uit de Late-Middeleeuwen en Nieuwe tijd, daarin meegenomen de 

aangetroffen sporen en vondsten in de omgeving van het plangebied. Archeologische restanten 

uit de Late-Middeleeuwen zijn niet aangetroffen, waarmee de verwachtingswaarde voor het 

plangebied bijgesteld kan worden naar hoog voor de Nieuwe tijd en laag voor de overige 

archeologische perioden. 

De resultaten van het booronderzoek komen overeen met die van het proefsleuvenonderzoek. In 

beide onderzoeken is onderscheid gemaakt tussen een noordelijk en zuidelijk deel op basis van 

de aanwezigheid van een (restant) podzolbodem in het noordelijk deel.  

9. Kan op basis van de resultaten een advies geformuleerd worden t.a.v. het vervolg in de 

archeologische monumentencyclus (vrijgeven/behoud in situ (niet mogelijk bij een doorstart naar 

een definitieve opgraving)/opgraven)? Zo ja, hoe luidt deze?  

Ja, op basis van de resultaten van het proefsleuvenonderzoek wordt het gehele plangebied 

vrijgegeven. Het onderzoeksgebied bevatte enkel wat sporen en vondsten uit de Nieuwe tijd en 

zijn niet behoudenswaardig. 
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10. Bij afwezigheid van een vindplaats, hoe valt dat te verklaren (verstoord, ander landschap dan 

verwacht, e.d.)? 

Het zuidelijk deel van de proefsleuven was beduidend droger en ligt dan ook gemiddeld ca. 70 cm 

hoger dan het noordelijk deel van het onderzoeksgebied. Van oudsher zijn mensen gaan wonen 

op de hogere en drogere delen van het landschap, in het geval van het onderzoeksgebied het 

zuidelijk deel. Toch ontbreken sporen uit de prehistorie, Romeinse tijd en Middeleeuwen. Juist in 

het zuidelijke deel van het onderzoeksgebied is de top van het dekzand, waarin archeologische 

sporen zich bevinden, verdwenen door verploeging van het akkerdek en door recente 

afgravingen. Dit kan verklaren waarom er geen archeologische sporen van voor de Nieuwe tijd 

zijn aangetroffen. Het noordelijk deel van het plangebied is drassig, maar heeft een meer intacte 

bodemopbouw (nog restanten van een podzolbodem aanwezig). Het ontbreken van sporen van 

voor de Nieuwe tijd wordt verklaard aan de hand van de drassige ondergrond, die niet geschikt 

was om te bewonen. 
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8. Conclusies, waardestelling en selectieadvies 

Conclusie 

In het onderzoeksgebied zijn zeven greppels, twee paalsporen en drie vondsten aangetroffen die 

dateren in de Nieuwe tijd. De zeven greppels maken onderdeel uit van eenzelfde greppelsysteem dat 

gebruikt is om het gebied te ontwateren. Het noordelijk deel van het plangebied is erg drassig en niet 

geschikt (geweest) voor bewoning. In dit deel is nog een restant van een podzolbodem aangetroffen 

(B-, BC- en C-horizont) onder een verploegd bouwlanddek (A-horizont). In het zuidelijke deel is onder 

het verploegde bouwlanddek de (afgetopte) C-horizont aanwezig. Het zuidelijk deel van het 

onderzoeksgebied lag hoog en droog in het landschap, maar door de afgetopte C-horizont, waarin zich 

archeologische sporen en vondsten kunnen bevinden, zijn eventueel aanwezige archeologische 

waarden verdwenen.  

Waardestelling 

De waardestelling zoals voorgeschreven in de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (versie 4.0) 

gebeurt op drie niveaus: belevingswaarde, fysieke kwaliteit en inhoudelijke kwaliteit (tabel 2). Het 

eerste niveau is niet van toepassing, omdat de vindplaats niet bovengronds zichtbaar is. Alleen de 

laatste twee niveaus zijn op dit onderzoek van toepassing. De fysieke kwaliteit is gebaseerd op de 

conservering en gaafheid van de aangetroffen archeologische sporen. De conservering geeft aan in 

hoeverre de resten behouden zijn, de gaafheid en in hoeverre een eventuele vindplaats nog compleet 

is. De beoordeling is voor zowel gaafheid als conservering: drie punten voor hoge, twee punten voor 

middelhoge en één punt voor lage kwaliteit.  

 

Op het selectiecriterium fysieke kwaliteit scoort het plangebied middelhoog, omdat de aangetroffen 

sporen een goede, fysieke kwaliteit hebben. De sporen zijn goed bewaard gebleven en duidelijk 

zichtbaar in het vlak, maar zijn dan ook niet ouder dan de Nieuwe tijd. De vondsten verkeren echter in 

minder goede staat. De waardering van de fysieke kwaliteit is daarmee in totaal vier van de zes 

mogelijke punten.  

 

De aangetroffen resten worden vervolgens getoetst op inhoudelijke kwaliteit. Het gaat hierbij om de 

zeldzaamheidswaarde, de informatiewaarde, ensemblewaarde (of contextwaarde) en de 

representativiteit. Ook hier geldt: drie punten voor een hoge, twee punten voor een middelhoge en 

één punt voor een lage beoordeling. Bij een beoordeling van in totaal zeven of meer punten voor de 

categorieën ‘zeldzaamheid’, ‘informatiewaarde’ en ‘ensemblewaarde’ kan een vindplaats alsnog als 

behoudenwaardig worden aangemerkt. Voor wat betreft de inhoudelijke kwaliteit wordt een score 

behaald van vier van de twaalf punten, waarmee het plangebied geen behoudenwaardige resten 

bevat. 

 

Tabel 2. Waardestelling.   

Waarden Criteria Scores   
     

Beleving Schoonheid Wordt niet gescoord 

 Herinneringswaarde Wordt niet gescoord 

Fysieke kwaliteit Gaafheid  2  

 Conservering  2  

     

Inhoudelijke kwaliteit Zeldzaamheid 1   

 Informatiewaarde 1   

 Ensemblewaarde 1   

 Representativiteit 1   



28 
 

Selectieadvies 

Het onderzoeksgebied bevatte enkel zeven greppels die behoren tot eenzelfde greppelsysteem, twee 

paalkuilen en drie vondsten uit de Nieuwe tijd. De sporen en vondsten zijn op basis van de resultaten 

van het proefsleuvenonderzoek en tabel 2 niet behoudenswaardig. Het gehele plangebied kan dan ook 

worden vrijgegeven. Daarbij wordt vermeld dat de initiatiefnemer bij het aantreffen van 

archeologische waarden de bevoegde overheid moet inlichten in het plangebied volgens de 

Erfgoedwet.  
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Bijlage 1. 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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Bijlage 2. Allesporenkaart 
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Bijlage 3. Vlaktekeningen 
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Bijlage 4. Sporen- en lagenlijst 

spoornr wp vlak interpretatie diepte vullingnr kleur textuur gevlekt humeus insluitsels opmerking 

1 1 1 greppel 6 (vl) 1 dgr Zs1 ja h2 BSbrok1   

2 1 1 paalspoor 33 (vl) 1 dgr Zs1 nee h2 BSbrok1  Nieuwe tijd 

3 2 1 greppel 
>50 
(p) 

1 dgr Zs1 ja h2 BSbrok1 
ook in wp3, 4, 5 en 6 te zien, o-w georiënteerd. In wp2 n-z en o-w 
(zijtak) georiënteerd. Komt onder verrommelde laag vandaan. 

3 2 1 greppel  2 dgr/lgr Zs1 ja h1 BSbrok1  

4 2 1 greppel 8 (vl) 1 gr/brgr/lgr Zs1 ja h1    

5 2 1 
recente 

kuilen/vergravingen  
1 gr/lgr/dgr Zs1 ja h1  als recent afgeschreven 

6 4 1 greppel 38 (p) 1 gr/lgr Zs1 ja   komt onder verstoorde laag vandaan. 

7 5 1 greppel 2 (vl) 1 dgr/zw Zs1 nee h1 BSbrok1 
nog 2 cm diep in vlak; waarsch. recent, loopt recente verstoring 
overheen, maar loopt daar zelf ook weer overheen. 

8 5 1 greppel 22 (p) 1 dgr/zw Zs1 nee h1  vergelijkbaar met S.7; bevat ook arm haaks op de greppel 

9 6 1 greppel 
25 (p) 

1 dgr/zw Zs1 nee h1  idem S.7; onder bovenste laag A-horizont vandaan, komt uit tweede 
A-horizont niveau. 

10 6 1 recente paalsporen 50 (vl) 1 dgr Zs1 nee  plastic, mxx vier stuks, recent 

11 6 1 paalspoor 
30 (vl) 

1 dgr/lgr Zs1 ja  
Fe1, 

BSBrok1, 
KER 

 16e - 18e eeuw, Vroege - Midden-Nieuwe tijd. 

1000 1 102 bouwvoor 
 

1 dgr Zs1 nee h1 
BSbrok1, 

HK1 
 

1100 1 102 
bouwlanddek, A-

horizont  
1 dbrgr Zs1 ja h1 

BSbrok1, 
HK1 

 

1200 4 102 
bouwlanddek, A-

horizont  
1 dgrbr Zs1 ja h1 

BSbrok1, 
HK1  

 

1500 2 104 
bouwlanddek, 
humeuze A-

horizont  
1 dbrgr Zs1 nee h2 HK1  

2000 1 102 BC-horizont  1 grbr Zs1 nee    

2100 6 102 B-horizont  1 dbr Zs1 nee    

3000 1 102 C-horizont  1 gl/lgl Zs1 nee  Fe1/2 dekzand, matig fijn, licht siltig 

 

N.B.: Diepte van de sporen: vl = diepte in cm vanaf vlak; p = diepte in cm in profiel. 
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Bijlage 5. Vondstenlijst 

vondstnr werkput vlak spoornr vulling profiel categorie 
aantal 

fragmenten 
verzamelwijze opmerking 

1 2 102 #1100 1 9 KER 1 profiel wandfragment roodbakkend aw, buitenzijde loodglazuur; 16e - 18e eeuw, Nieuwe tijd. 

2 6 1 10 3  MXX 1 afwerk gecorrodeerde spijker; Nieuwe tijd. 

3 6 1 11 1 

 

KER 1 afwerk 
enkelzijdig loodglazuur (niet bekend binnen-/buitenzijde, vanwege klein 
wandfragment); 16e - 19e eeuw, Nieuwe tijd. 
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Bijlage 6. Geomorfologische kaart 
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Bijlage 7. Bodemkaart 
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Onderwerp: RE: BP Centrum Welberg: extra bijlage

-------- Oorspronkelijk bericht -------- 
Van: OV West <ovwest@brandweermwb.nl>  
Datum: 31-01-18 09:09 (GMT+01:00)  
Aan: "Meulblok, M. (gemeente Steenbergen)"  
Onderwerp: FW: ontsluiting centrumgebied Welberg  

Beste Martin, 

Ik heb namens de Brandweer de ontsluitingsvarianten getoetst op bereikbaarheid. Omdat het hier gaat om 
gebiedsontsluiting is het van belang dat er ten alle tijd een tweede alternatief is voor de bereikbaarheid. In alle 
varianten is hierin voorzien, en zijn er dan ook geen bezwaren vanuit onze kant. 

Ik heb onze beleidsregels tbv bereikbaarheid nog even toegevoegd, hierin zijn ook de uitgangspunten tav van 
inrichting wegenstructuur terug te vinden. Op blz 9 en 10 staan hiervoor maatvoeringen ed, welke mogelijk ook 
belangrijk zijn om een juiste keuze te kunnen maken. 

Als er nav deze reactie nog vragen zijn dan hoor ik dat graag. 

Met vriendelijke groet, 

Marco van Eijkeren 

‘Samen maken we de regio veiliger’ 

M.J.J. (Marco)  van Eijkeren BBA  | Officier Operationele Voorbereiding | Officier van Dienst |
Cluster West | Brandweer Midden- en West-Brabant | Postbus 3208, 5003 DE Tilburg |
Bezoekadres: Laan van Brabant 16, 4701 BK, Roosendaal | telefoon: 088 – 2250400 / 06 - 10713819 |
marco.van.eijkeren@brandweermwb.nl | www.brandweermwb.nl | @bmwb
Aanwezig op maandag t/m donderdag

Gemeente Steenbergen 
Postbus 6 
4650 AA STEENBERGEN 

Algemeen telefoonnummer (0167) 543 434 
Algemeen telefaxnummer (0167) 543 499 
Algemeen emailadres info@gemeente-steenbergen.nl 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------- 
Disclaimer 
De informatie in dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). 
Verstrekking aan en gebruik door derden is niet toegestaan. Dit e-mail bericht is niet voorzien van een 
rechtsgeldige handtekening. Aan de inhoud van dit bericht kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. 
Gemeente Steenbergen bewaakt dagelijks de veiligheid en integriteit van haar elektronisch berichten 
verkeer. 
Desondanks kan gemeente Steenbergen niet garanderen dat het e-mail bericht juist, tijdig, volledig en 
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virusvrij wordt overgebracht. Gemeente Steenbergen kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------- 
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1 Inleiding 
1.1 Aanleiding 

Een goede bereikbaarheid en bluswatervoorziening zijn randvoorwaardelijk voor de kwaliteit van de 

brandweerzorg.  

Politie, brandweer en ambulance hebben er alle belang bij om zo snel mogelijk bij een incident te komen. Om dit 

te bereiken hebben de zogenaamde voorrangsvoertuigen een bijzondere status gekregen in het verkeer. 

Daarnaast zijn er nog tal van andere mogelijkheden om de opkomsttijden voor politie, brandweer en ambulance 

te minimaliseren. Het belang voor de brandweer is hierbij groot, omdat in de Wet veiligheidsregio’s de kwaliteit 

van de brandweerzorg voor een belangrijk deel is gekoppeld aan opkomsttijden van de brandweer naar de 

incidentlocatie. 

Het college van Burgemeester en Wethouders (college van B&W) is, in het kader van het uitvoeren van haar 

verantwoordelijkheid voor de brandweerzorg in de breedste zin, primair verantwoordelijk voor de bereikbaarheid 

en bluswatervoorziening1. 

Voor de bluswatervoorziening wordt over het algemeen gebruik gemaakt van brandkranen die zijn aangesloten 

op het drinkwaterleidingnet. Om drinkwater van goede kwaliteit te leveren, volgens de laatste inzichten met 

betrekking tot kwaliteit en leidingnetonderhoud, hebben drinkwaterbedrijven haar ontwerpnorm voor het 

waterleidingnet aangepast op basis van de Drinkwaterwet. Waterbedrijven hebben geen wettelijke taak om 

bluswater te leveren. Brandkranen en daarvoor benodigde leidingdiameter kunnen de waterkwaliteit negatief 

beïnvloeden. Daarom zijn er binnen de nieuwe ontwerpnorm minder brandkranen voorzien. Brabant Water 

baseert zich hierbij op de landelijke Handreiking Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid van Brandweer 

Nederland. Waar dit niet of onvoldoende het geval is moet op andere manieren toch een adequate 

bluswatervoorziening gerealiseerd worden. Ook zijn de inzichten ten aanzien van de bluswatervoorziening de 

laatste jaren veranderd. Deze worden in dit stuk nader uitgewerkt, voortschrijdende inzichten en technieken 

worden hierin meegenomen. 

Tot slot maakt de regionalisering van de brandweer noodzakelijk dat er eenheid van advisering gaat ontstaan 

binnen de Veiligheidsregio. De Veiligheidsregio wil de gemeenten in haar regio graag van een eenduidig, helder, 

goed onderbouwd en deskundig advies voorzien, waarbij de brandweer zich als partner van de gemeenten 

opstelt. De Veiligheidsregio adviseert op basis van deze notitie en niet langer op basis van individueel beleid dat 

door iedere gemeente afzonderlijk kan zijn vastgesteld.  

 

Deze ontwikkelingen (veranderde wetgeving, veranderde inzichten en veranderde positionering van de 

brandweer) maken dat het nu een goed moment is om zaken tegen het licht te houden. Deze notitie is in 

samenwerking tussen de drie Brabantse Veiligheidsregio’s, Brabant Water en een aantal gemeenten tot stand 

gekomen. Bij Veiligheidsregio Brabant-Noord, Veiligheidsregio Brabant Zuid-oost en Veiligheidsregio Midden en 

West-Brabant leefde dezelfde vraag tot uitwerking van de advisering omtrent bluswater en bereikbaarheid, die nu 

eenduidig is beantwoord. 

Indien er binnen een van de Veiligheidsregio’s de behoefte is om deze beleidsregels te actualiseren zal deze het 

initiatief nemen om de aanpassingen in gezamenlijkheid vorm te geven. 

 

                                                           
1  Op basis van de Wet veiligheidsregio’s en de brief van de minister van Veiligheid en Justitie aan Brandweer Nederland (zie 

Bijlage 2: Brief ministerie verantwoordelijkheid bluswatervoorziening).  



 

   5 

  Beleidsregels Bereikbaarheid en Bluswatervoorziening Definitief 1.1 (ter vaststelling) februari 2016 

 

1.2 Doelstelling 

Het doel van deze beleidsregels is een goede bereikbaarheid voor de hulpdiensten en een adequate 

bluswatervoorziening te borgen, zodat de Veiligheidsregio in staat wordt gesteld een adequate rol in de 

brandweerzorg te spelen.  

Om gemeenten daarbij te ondersteunen wordt een aantal beleidsregels voorgelegd. Deze beleidsrichtlijnen 

bieden oplossingsrichtingen, waarmee invulling kan worden gegeven aan de doelvoorschriften uit hoofdstuk 2 en 

3 van dit document . Indien een beoogde oplossing aan de beleidsregels voldoet, kan men ervan uitgaan dat een 

goede bereikbaarheid voor de hulpdiensten en een adequate bluswatervoorziening gerealiseerd wordt en kan 

men rekenen op een positief advies door de Veiligheidsregio. Indien een beoogde oplossing niet voldoet aan de 

richtlijnen, dient in overleg met de Veiligheidsregio gezocht te worden naar oplossingen die recht doen aan de 

doelvoorschriften. 

 

Dit document gaat ook over mogelijkheden die binnen de verantwoordelijkheid en bevoegdheid van de 

gemeenten liggen om een goede bereikbaarheid voor de hulpdiensten en bluswatervoorziening te borgen. De 

gemeenten wordt gevraagd dit document vast te stellen. De rol van de brandweer is en blijft van adviseur van het 

bevoegde gezag. 

 

Deze beleidsregels zijn nadrukkelijk niet bedoeld om de huidige stand van zaken ten aanzien van bereikbaarheid 

en bluswatervoorzieningen van de individuele gemeenten en de eventuele gebreken daarin in beeld te brengen. 

De beleidsregels zijn ontwikkeld met het besef van een breder maatschappelijk belang. Dat betekent dat wordt 

uitgegaan van realistische maatgevende scenario’s en er niet wordt ingestoken op worst-case scenario’s. Dit 

impliceert dat in uitzonderlijke gevallen (de worst-case scenario’s) er geen resultaatverplichting is maar een 

inspanningsverplichting en er dus escalatie van het incident kan optreden. De brandweer hanteert voor de vulling 

van de beleidsregels een professionele minimumstandaard in het besef dat alles wat meer gevraagd wordt meer 

kost met een beperkte, vaak incidentele, operationele meerwaarde. 

 

1.3 Provinciale samenwerking 

Het werkgebied van Brabant Water loopt nagenoeg gelijk met de grens van de provincie Noord Brabant. Dit 

betekent tevens dat de drie Veiligheidsregio’s binnen de provincie afzonderlijk afstemming zochten met Brabant 

Water. In het najaar van 2015 hebben de drie regio’s elkaar opnieuw opgezocht, waarbij al snel bleek dat er een 

gezamenlijke behoefte was in de vorm van beleidsregels over bluswatervoorziening. Aangezien bereikbaarheid 

hiermee nauw samenhangt is ervoor gekozen om ook hierin gezamenlijke uitgangspunten te beschrijven om de 

bevoegde gezagen eenduidig te kunnen adviseren. 

Het resultaat van intensieve samenwerking heeft geleid tot onderstaande set beleidsregels die door de 

Veiligheidsregio Brabant Noord, Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en Veiligheidsregio Brabant Zuidoost 

aan het bestuur en gemeenten ter vaststelling worden aangeboden. 

Vanuit het verleden is er diversiteit ontstaan tussen de verschillende regio’s en gemeenten met betrekking tot 

deze onderwerpen. Met deze beleidsregels wordt getracht te komen tot één beleidsniveau voor de gehele 

provincie (en dus werkgebied van Brabant Water), waarbij nog steeds elke Veiligheidsregio en gemeenten zelf 

keuzes kan maken tussen verschillende uitvoeringsvormen bij het invulling geven aan de doelvoorschriften. 
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1.4 Juridische status 

Beleidsregels vormen, juridische gezien, een (lokaal) verplicht toetsingskader voor de initiatiefnemer en de 

behandelend ambtenaar. Het gemotiveerd afwijken van deze richtlijnen is een bevoegdheid van het college van 

B&W. 

Voor de Veiligheidsregio zijn richtlijnen randvoorwaardelijk om de repressieve brandweertaak adequaat uit te 

voeren. Het afwijken van deze richtlijnen beïnvloedt de kwaliteit van de brandweerzorg. Het college van B&W kan 

hierover advies vragen aan de Veiligheidsregio. Het toetsingskader voor wat betreft bereikbaarheid en 

blkuwatervoorziening bestaat onder andere uit onderstaande wetten en besluiten. 

 

1.4.1 Bouwbesluit 2012 

De belangrijkste aanleiding om te komen tot beleidsregels bereikbaarheid en bluswatervoorziening is het 

Bouwbesluit 2012. In het verleden vloeiden eisen met betrekking tot bereikbaarheid en bluswatervoorziening 

voort uit de gemeentelijke bouwverordening. Gevolg hiervan was dat er geen eenduidigheid was tussen de 

verschillende gemeenten. In enkele gemeenten komen deze beleidsregels in de plaats van eerder vastgestelde 

beleidsregels. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen nieuwbouw en bestaande bouw. In sommige 

gemeenten bestond er in het verleden een drempel om de beleidsregels vast te stellen, vanwege de financiële 

consequenties. Nu het Bouwbesluit 2012 van kracht is, zijn die meeste financiële consequenties ten aanzien van 

met name de bluswatervoorziening bij bouwwerken onontkoombaar geworden. In deze beleidsregels wordt, waar 

dit relevant is, gebruik gemaakt van de mogelijkheid die het Bouwbesluit 2012 biedt, om (gemotiveerd) invulling te 

geven aan de beleidsruimte voor het bevoegd gezag. Verwachting is dat deze nieuwe beleidsregels en 

voorgestelde uitvoeringsvormen geen kosten opdrijvend effect hebben voor de gemeenten. 

 

1.4.2 Wet veiligheidsregio’s 

De verantwoordelijkheid voor de brandweerzorg ligt bij de gemeente2 en de uitvoering van de brandweertaak ligt 

bij de Veiligheidsregio3. Dat maakt de noodzaak van overleg tussen gemeenten en de Veiligheidsregio over de 

kwaliteit van de brandweerzorg nog groter (schematische weergegeven in Figuur 1). Een goede bereikbaarheid 

en bluswatervoorziening zijn randvoorwaardelijk voor een goede brandweerzorg en de basis voor het repressief 

optreden van de brandweer. Om de repressieve inzet overzichtelijk te houden, is het bovendien van belang dat er 

(inter)regionaal eenduidigheid bestaat. Dat komt de slagkracht ten goede en levert bovendien een positieve 

bijdrage aan het uniformeren van het beheer binnen de Veiligheidsregio’s. Daarom is ervoor gekozen deze 

beleidsregels bereikbaarheid en bluswatervoorziening eerst regionaal te laten vaststellen en vervolgens ter 

vaststelling aan te bieden aan de gemeenten. 

 

Figuur 1 Schematische weergave Brandweerzorg i.r.t. gemeente 

                                                           
2 Artikel 2 Wet Veiligheidsregio 

3 Artikel 10 Wet Veiligheidsregio 



 

   7 

  Beleidsregels Bereikbaarheid en Bluswatervoorziening Definitief 1.1 (ter vaststelling) februari 2016 

 

 

 

 

 

 

1.4.3 Drinkwaterwet 

Gedreven door onder meer de nieuwe Drinkwaterwet, zijn de Waterbedrijven steeds meer gefocust op de 

kwaliteit van het drinkwater. Het leveren van bluswater heeft daar een negatieve invloed op. Allereerst is iedere 

brandkraan een potentiële bron voor besmetting van het drinkwater, daarnaast kan de waterkwaliteit 

achteruitgaan in leidingen met grote diameters, omdat daarin niet voldoende doorstroming zit bij beperkte afname 

van het reguliere drinkwater. Daarom is onderzoek gedaan naar alternatieve bluswatervoorzieningen en 

inzettactieken die minder water vergen. Dit heeft geleid tot de publicatie ‘Alternatieven voor primaire 

bluswatervoorziening’, die vervolgens is vertaald in de nieuwe ‘Handreiking Bluswatervoorziening en 

Bereikbaarheid’4 van Brandweer Nederland’. 

 

1.4.4 Wet Milieubeheer 

De omgevingsvergunning is een instrument waarmee het bevoegd gezag (veelal gemeente) eisen kan stellen aan 

specifieke activiteiten met potentiële gevaren voor de omgeving. De Veiligheidsregio is deskundig op het gebied 

van beperken, beheersen en bestrijden van onbedoelde nadelige effecten van activiteiten in het kader van de Wet 

Milieubeheer. De brandweer is dit kader niet alleen adviseur van het bevoegde gezag, maar is ook de organisatie 

die verantwoordelijk is voor de bestrijding van incidenten en de voorbereiding hierop. Om deze reden is de 

brandweer betrokken bij de vergunningaanvragen en melding in het kader van respectievelijk de Wet 

Milieubeheer en het Activiteitenbesluit. Voor de opslag van gevaarlijke stoffen vormen de PGS-richtlijnen daarbij 

de basis van de inhoudelijke adviseringen. Vaak zijn in deze voorschriften specifieke eisen opgenomen ten 

aanzien van de bereikbaarheid en bluswatervoorzieningen. 

 

1.4.5 Wet Ruimtelijke Ordening 

Vroegtijdige structurele aandacht voor veiligheid voorkomt onveilige situaties. Al in de prilste fase van grote 

projecten worden keuzes gemaakt die gevolgen hebben voor de bereikbaarheid en bestrijdbaarheid van een 

calamiteit binnen een bepaald gebied. Het is daarom uitermate verstandig om in een vroegtijdig stadium met de 

brandweer van gedachten te wisselen over zaken als infrastructuur, type van ontwikkeling en bijvoorbeeld de 

beschikbaarheid van bluswater. 

 

                                                           
4 http://www.brandweernederland.nl/service/publicaties/handreikingen_e_d/handreiking-1/ 
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2 Bereikbaarheid hulpdiensten 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de richtlijnen ten aanzien van de bereikbaarheid voor de hulpdiensten behandeld. 

Allereerst worden een aantal algemene uitgangspunten geformuleerd. Omdat oplossingen van knelpunten in de 

bereikbaarheid vaak een lange planningscyclus kennen, werkt de Veiligheidsregio in haar advisering vanuit een 

lange termijn visie. Deze visie wordt kort toegelicht. Vervolgens worden de doelvoorschriften geformuleerd. Als 

laatste worden richtlijnen beschreven, die gemeenten kunnen ondersteunen bij het realiseren van de 

doelvoorschriften, zonder voor elke specifieke situatie advies te hoeven vragen aan de Veiligheidsregio. 

 

2.2 Visie bereikbaarheid lange termijn 

Doelstelling voor de lange termijn (2040) is dat hulpverleningsvoertuigen voor uitoefening van hun wettelijke taak 

minimaal even snel, maar mogelijk sneller, bij een incident kunnen komen middels een goede en veilige 

verkeersdoorstroming. Het gebruik van zwaailichten en sirenes brengt een verkeersrisico met zich mee. Het is 

bedoeld om weggebruikers erop te attenderen dat er een hulpverleningsvoertuig met grote spoed door moet. Dit 

leidt in de praktijk tot onvoorspelbaar verkeersgedrag. Beter is het als hulpdiensten zonder andere weggebruikers 

daarin te betrekken een onbelemmerde doorgang hebben naar de incidentlocatie. Dit kan bereikt worden door 

systemen in te zetten waarmee verkeersstromen beïnvloed kunnen worden, zodat de wegvakken waarlangs de 

hulpdiensten een incidentlocatie bereiken, worden vrijgemaakt. Dit systeem bestaat bijvoorbeeld al voor bussen 

en op snelwegen.  

 

2.3 Uitgangspunten 

Met betrekking tot bereikbaarheid is het van belang dat we ons realiseren dat de gemeenten en brandweer te 

maken hebben met wettelijke opkomsttijden zoals opgenomen in het Besluit veiligheidsregio’s5. Enerzijds zijn 

deze beleidsregels opgesteld vanuit het besef dat hulpverleningsvoertuigen zo snel mogelijk de plaats van het 

incident moeten kunnen bereiken. Anderzijds moeten we hierbij realiseren dat er binnen het domein 

(verkeers)veiligheid meerdere afwegingen gemaakt worden dan alleen de bereikbaarheid van de hulpdiensten.  

Deze richtlijn sluit daar waar mogelijk aan op het programma Duurzaam Veilig. De bereikbaarheid voor de 

hulpdiensten wordt sterk beïnvloed door de inrichting van wegen. Hiervoor zijn door het Centrum voor 

Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek (CROW) landelijk een 

aantal richtlijnen opgesteld. Deze richtlijnen6, inclusief publicatie 165 ‘Hulpdiensten snel op weg’ vormen het 

uitgangspunt voor deze beleidsregels. 

Duurzaam Veilig kent een zogenaamde categorisering van wegen wat wil zeggen dat aan wegen verschillende 

functies worden toegekend. De wegen zijn onderverdeeld in drie categorieën: 

 Stroomfunctie 

Stroomwegen hebben een primaire verkeersfunctie, waarbij de doorstroming centraal staat en zijn derhalve 

niet toegankelijk voor langzaam verkeer en landbouwverkeer. Deze kennen in de Duurzaam Veilig visie geen 

gelijkvloerse kruisingen en er is een fysieke scheiding, bijvoorbeeld in de vorm van een middenberm, om het 

verkeer in beide richtingen te scheiden. In de praktijk betreft het hier veelal de zogenaamde A-wegen en N-

wegen. 

                                                           
5 Artikel 3.2.1 Besluit Veiligheidsregio’s 

6 Bij het opstellen van deze beleidsregels is gebruik gemaakt van de richtlijnen en publicaties zoals deze in november 2015 

geldig waren. 



 

   9 

  Beleidsregels Bereikbaarheid en Bluswatervoorziening Definitief 1.1 (ter vaststelling) februari 2016 

 

 Gebiedsontsluitingsfunctie 

Gebiedsontsluitingswegen zijn wegen die zowel doorstroming als uitwisseling tot doel hebben. 

Gebiedsontsluitingswegen zorgen ervoor dat bijvoorbeeld woonwijken, bedrijfsterreinen en winkelcentra 

bereikbaar blijven. Tevens hebben ze tot doel te zorgen voor het verdelen en verzamelen van verkeer. In de 

praktijk gaat het hier veelal om doorgaande wegen tussen dorpskernen en hoofdroutes in en rondom 

stadskernen, dorpskernen, wijken en buurten. 

 Erftoegangsfunctie 

Erftoegangswegen zijn bedoeld voor het veilig 

toegankelijk maken van percelen. Op 

erftoegangswegen moeten alle 

verkeersdeelnemers (voetgangers, fietsers en 

automobilisten, et cetera) van dezelfde rijbaan 

gebruik kunnen maken, waarbij voetgangers 

vaak wel een eigen verkeersruimte wordt 

geboden in de vorm van een trottoir. 

Manoeuvres als keren, draaien, het laten in- en 

uitstappen van passagiers, het laden- en 

lossen van goederen het oversteken moet 

veilig kunnen gebeuren. Omdat deze 

zogenaamde verblijfsfunctie het belangrijkst is, 

moet de snelheid van het gemotoriseerde 

verkeer omlaag om toch te voldoen aan de 

vereiste van homogeniteit van het verkeer. Om 

deze lagere snelheid (ten opzichte van de 

gebiedsontsluitingswegen) af te dwingen zijn 

de laatste jaren veel snelheid remmende maatregelen getroffen. Door de lagere snelheid wordt doorgaand 

verkeer zoveel mogelijk geweerd, hetgeen weer beter past bij de functie van erftoegangswegen als weg voor 

bestemmingsverkeer. Naast het terugbrengen van de snelheid worden in principe geen andere 

verkeersmaatregelen zoals fietsstroken of zebrapaden toegepast. 

 

Deze categorisering wordt ook in deze richtlijn toegepast. In Figuur 2 zijn de verschillende soorten wegen 

schematisch weergegeven in relatie tot de functies. 

 

Om een goede bereikbaarheid te borgen dienen wegen, die leiden naar potentiële incidentlocaties, recht te doen 

aan de afmetingen van hulpverleningsvoertuigen. Omdat brandweervoertuigen het grootst en het zwaarste zijn, 

worden deze als uitgangspunt gehanteerd. Een weg doet recht aan de specifieke afmetingen van 

hulpverleningsvoertuigen als aan de volgende criteria wordt voldaan: 

 De weg is geschikt voor voertuigen met een asbelasting van ten minste 10 ton; 

 De weg is geschikt voor voertuigen met een totaal gewicht van ten minste 30 ton; 

 De minimale doorgangshoogte bedraagt 4,2 meter; 

 De minimale doorgangsbreedte bedraagt 3,5 meter ; 

 De minimale breedte van de verharding; bedraagt 3 meter (rechte weg); 

 De minimale buitenbochtstraal bedraagt 10 meter; 

 De maximale binnenbochtstraal bedraagt ten minste 4,5 meter minder dan de buitenbochtstraal. 

Figuur 2 
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Schematisch kan dit als volgt worden weergegeven: 

 

Figuur 3 

 

De geformuleerde uitgangspunten zijn voor de hulpverleningsvoertuigen het absolute minimum en gelden ook 

voor verbindingswegen op eigen terrein, zoals bedoeld in artikel 6.37, eerste lid van het Bouwbesluit 2012. Dit is 

een afwijking conform artikel 6.37, derde lid. Voor de breedte is de breedte van een opstelplaats voor een 

tankautospuit en haakarmvoertuig aangehouden, aangezien deze breedte in artikel 6.38 van het Bouwbesluit 

2012, gelijk wordt gesteld aan de breedte van een verbindingsweg, zoals bedoeld in artikel 6.37. De massa is 

gesteld op 30 ton, i.p.v. 14,6 ton, zoals benoemd in artikel 6.37 derde lid, omdat dit het gewicht is van zwaar 

brandweermaterieel. De breedte van de verharding is kleiner dan de eis uit het Bouwbesluit 2012 voor 

verbindingswegen. Deze eis is overgenomen uit de Handreiking Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid 2012 

van Brandweer Nederland. Een toelichting op de afmetingen en de belasting van hulpverleningsvoertuigen is 

tevens terug te vinden in deze handreiking. 

 

2.4 Doelvoorschriften 

In het algemeen geldt dat ten behoeve van repressief optreden de hulpdiensten zo snel mogelijk op elke 

willekeurige locatie moeten kunnen komen. Het belang voor de brandweer is hierbij groot, immers wordt in de 

Wet veiligheidsregio’s de kwaliteit van de brandweerzorg voor een belangrijk deel gekoppeld aan een snelle 

opkomst van de brandweer naar een incidentlocatie.  

Om hieraan invulling te geven worden de volgende doelvoorschriften gesteld: 

1. Stroomwegen en gebiedsontsluitingswegen bieden te allen tijde een onbelemmerde doorgang aan 

hulpdiensten; 

2. Ieder object is voor de hulpdiensten vanaf een gebiedsontsluitingsweg te allen tijde binnen 2 minuten te 

bereiken; 

3. Kazernes en posten moeten altijd ontsloten blijven door een gebiedsontsluitingsweg. 
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2.5 Beleidsrichtlijnen 

2.5.1 Stroomwegen en gebiedsontsluitingswegen 

Op stroomwegen en gebiedsontsluitingswegen is de snelheid van hulpverleningsdiensten meestal vergelijkbaar of 

zelfs tot 10 km per uur hoger dan de snelheid van het overige verkeer. Dit houdt in dat er voor de 

hulpverleningsdiensten de ruimte moet zijn om het overige verkeer te passeren. 

In Figuur 4 is dit schematisch weergegeven. 

 

Figuur 4 

 

Snelheid remmende en verkeer werende elementen, zoals drempels en rotondes, staan vaak haaks op een 

onbelemmerde doorgang. 

CROW publicatie 165 ‘Hulpdiensten snel op weg’ biedt verschillende alternatieven om een onbelemmerde 

doorgang voor de hulpdiensten te bevorderen. Een onbelemmerde doorgang kan worden bevorderd door 

bijvoorbeeld het toepassen van (een uniform systeem voor) verkeerslichtbeïnvloeding (bv het KAR-systeem). 

 

2.5.2 Erftoegangswegen 

Gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen dienen een zodanige samenhang te hebben dat elk willekeurig 

perceel binnen 2 minuten, gerekend vanaf het verlaten van de gebiedsontsluitingsweg, bereikbaar is. 

De ontsluitingen van een verblijfsgebied dienen op strategische punten gepland te worden. Voor de 

hulpverleningsdiensten is het van belang dat verblijfsgebieden goed ontsloten zijn, omdat er aan de 

opkomsttijden van de hulpverleningsdiensten eisen worden gesteld. Er dient rekening te worden gehouden met 

de afstand en snelheid remmende maatregelen. Gerekend vanaf het verlaten van een gebiedsontsluitingsweg, 

moet elk willekeurig perceel via erftoegangswegen binnen 2 minuten bereikt kunnen worden.  

Waar de snelheid via de normale erftoegangswegen niet afdoende is, kan er gekeken worden naar alternatieve 

mogelijkheden, bijvoorbeeld via een stuk fietspad of een calamiteitendoorgang. 

 

2.5.3 Doodlopende wegen 

De doelvoorschriften geven aan dat stroomwegen en gebiedsontsluitingswegen te allen tijde een onbelemmerde 

doorgang bieden en dat ieder object vanaf een gebiedsontsluitingsweg te allen tijde binnen 2 minuten te bereiken 

moet zijn. Het is niet zeker dat de voorkeursroute altijd bruikbaar is. Dit betekent dat er in geval van calamiteiten, 
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alternatieve routes moeten zijn voor de hulpdiensten. Dit is vooral van belang voor routes die toegang geven tot 

bouwwerken bestemd voor het verblijf van personen. Daarom stellen we hier dat een bouwwerk bestemd voor het 

verblijf van personen via een tweede route, die nergens samenvalt met de voorkeursroute, bereikbaar moet zijn. 

 

Een doodlopende weg is een weg die maar op één manier in en uit te rijden is en voldoet dus niet aan de eis van 

een tweede onafhankelijke route. In Figuur 5 worden een aantal weguitvoeringen weergegeven; 

Situatie 1 In deze situatie is er geen sprake van een doodlopende route bereikbaarheid is daarmee 

voldoende, mits de vrije wegbreedte minimaal 3,5 m bedraagt. 

Situatie 2 Een doodlopende route met een maximale afstand van 40 m is acceptabel. 

Situatie 3 Bij een doodlopende route met aftakkingen die de 40 m overschrijdt is de bereikbaarheid 

onvoldoende. 

Situatie 4  Een doodlopende route tot 80m is toegestaan mits de wegbreedte minimaal 4,5 m bedraagt en 

er een keermogelijkheid aanwezig is, mits de wegbreedte minimaal 4,5 m bedraagt. Afmetingen 

keerlus conform criteria in paragraaf 2.3. 

Situatie 5 Bij een doodlopende route van >40 m en breedte <5,0 m zonder extra voorzieningen is sprake 

van onvoldoende bereikbaarheid,  

 

 

Figuur 5 

 

 

 

 

 

 

 



 

   13 

  Beleidsregels Bereikbaarheid en Bluswatervoorziening Definitief 1.1 (ter vaststelling) februari 2016 

 

2.6 Bereikbaarheid van gebieden die niet via de openbare weg 
ontsloten worden 

In deze paragraaf worden een aantal situaties met betrekking tot bereikbaarheid toegelicht. Bijzonder is dat in 

sommige gevallen, daar waar het bouwwerken betreft, eisen worden gesteld in het Bouwbesluit 2012. Het is dan 

aan het bevoegd gezag om toe te zien op naleving van deze eisen, de Veiligheidsregio adviseert daarin het 

bevoegd gezag. Daarnaast zijn er een aantal situaties waarbij geen eisen gesteld kunnen worden op basis van 

het Bouwbesluit 2012, maar die net zo goed vragen om goede bereikbaarheid voor de hulpdiensten. Het is echter 

niet af te dwingen op basis van het Bouwbesluit 2012. In deze situaties adviseert de Veiligheidsregio aan het 

bevoegd gezag om voor voldoende invulling van de brandweerzorg (die een gemeentelijke verantwoordelijkheid 

kent) zorg te dragen. Vaak is diezelfde gemeente toezichthouder, handhaver, ontwerper en uitvoerder van de 

voorzieningen. Het is dus uitermate belangrijk om de belangen van de Veiligheidsregio en de gemeente goed te 

delen en mee te denken in de wederzijdse behoeften. 

 

2.6.1 Eigen terrein 

De bereikbaarheid op eigen terrein is geregeld in het Bouwbesluit 2012, artikel 6.37. In paragraaf 2.3, is 

aangegeven aan welke minimale eisen de openbare weg moet voldoen, om deze voor hulpverleningsvoertuigen 

toegankelijk te maken. Op een aantal punten wijken deze eisen af van het Bouwbesluit 2012. Deze afwijkende 

eisen mogen overgenomen worden voor de bereikbaarheid op eigen terrein, mits opgenomen in een 

gemeentelijke verordening. De bouwverordening is hiervoor het geëigende middel.  

Voor de breedte van verbindingswegen mag 4 meter aangehouden worden (i.p.v. de 4,5 meter, zoals gesteld in 

het Bouwbesluit 2012, artikel 6.37 derde lid). Dit is de breedte van een opstelplaats voor een tankautospuit en 

haakarmbak. In artikel 6.38 van het Bouwbesluit 2012, wordt de breedte van de opstelplaats op eigen terrein 

namelijk gelijk gesteld aan de breedte van een verbindingsweg, zoals bedoeld in artikel 6.37.  

De breedte van de verharding mag op 3 meter gesteld worden (i.p.v. de 3,25 meter, zoals gesteld in het 

Bouwbesluit 2012, artikel 6.37 derde lid). Deze eis is overgenomen uit de handleiding bluswatervoorziening en 

bereikbaarheid 2012 van Brandweer Nederland. 

Het maximale gewicht van een hulpverleningsvoertuig is voor de openbare weg gesteld op 30 ton. Deze eis is 

hoger dan de 14,6 ton zoals benoemd in het Bouwbesluit 2012, artikel 6.37 derde lid. Dit is het gewicht van het 

zwaarste brandweervoertuig op dit moment. Een hoogwerker heeft een gewicht van 25 ton. Indien op eigen 

terrein alleen een tankautospuit opgesteld moet kunnen worden, kan volstaan worden met een verbindingsweg 

die is toegerust op een gewicht van 14,6 ton. Indien ook andere voertuigen op het terrein opgesteld moeten 

kunnen worden voor een adequate blussing, moet het gewicht van het betreffende voertuig aangehouden 

worden.  

2.6.1.1 Brandweeringang 

Volgens artikel 6.36 van het Bouwbesluit 2012 en de bijbehorende toelichting, heeft een bouwwerk waarin 

personen kunnen verblijven een brandweeringang. Het bevoegd gezag kan voor gebouwen met meerdere 

toegangen vaststellen welke toegang als brandweeringang moet worden aangemerkt. Dit zal, tenzij door het 

bevoegd gezag, expliciet anders bepaald, de hoofdingang (het huisadres) zijn. 

Het Bouwbesluit 2012 geeft geen regels voor de maximale inzetdiepte (loopafstand vanaf de opstelplaats voor de 

tankautospuit tot het punt waar zich een vuurhaard bevindt). Een hoge druk slang heeft volgens landelijk bestek 

een lengte van 60 meter. Dit betekent dat alleen in delen van het bouwwerk waar de inzetdiepte minder dan 60 

meter bedraagt, een snelle binnenaanval uitgevoerd kan worden (dit geldt niet als het pand voorzien is van droge 

blusleidingen). Omdat geen hogere eisen gesteld mogen worden aan bouwwerken dan wat het Bouwbesluit 2012 

aangeeft, kunnen geen eisen gesteld worden aan de inzetdiepte binnen gebouwen. Indien de inzetdiepte groter is 

dan 60 meter, dient een maatwerkoplossing aangeboden te worden. Dit kan onder andere leiden tot het 
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aanwijzen van meerdere brandweeringangen door het bevoegd gezag of het aanbrengen van 

(droge)blusleidingen (let op: Dit kan ook consequenties hebben voor de eisen ten aanzien van de 

bluswatervoorziening). Ook moet met het bepalen van opstelplaatsen rekening gehouden worden met de 

inzetdiepte. 

 

Sleutelkluisjes 

Sleutelkluisjes dienen om de brandweer snel toegang tot een pand te geven, in plaats van een toegang te moeten 

forceren. Sleutelkluisjes worden alleen toegepast indien de Veiligheidsregio dit preparatief noodzakelijk acht. Het 

te gebruiken sleutelsysteem wordt bepaald door de Veiligheidsregio, waarbij de eigenaar van de sleutelbuis 

verantwoordelijk is voor het beheer. 

 

Hekwerken 

Volgens artikel 6.37 van het Bouwbesluit 2012, vijfde lid, dienen hekwerken die de toegang tot een gebouw 

bestemd voor het verblijf van personen afsluiten, door hulpdiensten snel, gemakkelijk en veilig geopend (denk 

hierbij aan hekwerken onder spanning, waakhonden etc.) kunnen worden of worden ontsloten met een systeem 

dat in overleg met de brandweer is bepaald. Hiervoor kunnen sleutelkluisjes worden gebruikt. 

 

2.6.2 Natuurgebieden 

Bij een incident in een natuurgebied geldt dat de incidentlocatie bereikt moet kunnen worden binnen de tijd die 

mogelijk genoemd is in het regionale dekkingsplan. Hiervoor dienen natuurgebieden vrij toegankelijk te zijn voor 

de hulpdiensten. Daarnaast dienen de hoofdroutes binnen een natuurgebied geschikt te zijn voor de inzet van 

brandweervoertuigen met een minimale breedte en hoogte van 4 meter. Tenslotte moeten de waterwinpunten 

over een goede bereikbaarheid beschikken en voorzien zijn van voldoende ruimte voor waterinname door 

meerdere TS-en en eventuele andere watertransport-voertuigen. Knelpunten m.b.t. bluswater, bereikbaarheid en 

inzetdiepte binnen natuurgebieden vereisen maatwerk en zullen (inter)regionaal moeten worden afgestemd met 

eigenaren en beheerders van natuurgebieden. Voorbeelden van te nemen maatregelen zijn het opstellen van 

bosbrandbestrijdingskaarten, aanwijzen van berijdbare wegen/paden en het toegankelijk maken en houden van te 

bepalen hoofdrijroutes. 

 

2.6.3 Autovrije (winkel)gebieden 

Het college van Burgemeester en Wethouders kan voor gebieden waar regelmatig of permanent geen 

autoverkeer is toegestaan rijlopers voor de hulpdiensten vaststellen. 

Rijlopers zijn vooraf vastgestelde routes, die vrijgehouden moeten worden voor de hulpdiensten. Voor gebieden 

waarvoor een rijloper is vastgesteld, geldt niet alleen de maatvoering zoals gesteld in paragraaf 2.3, maar is ook 

vastgesteld waar de doorgang precies ligt. De rijlopers moeten vrijgehouden worden van obstakels.  

In gebieden die niet voor autoverkeer toegankelijk zijn, zoals winkelgebieden en evenemententerreinen, kan de 

rijloper ervoor zorgen dat uitstallingen, terrassen, straatmeubilair etc. niet zodanig geplaatst worden dat de 

doorgang voor de hulpdiensten belemmerd wordt. 

Autovrije gebieden zijn meestal afgesloten voor het autoverkeer. Afsluitingen in rijlopers of wegen die daartoe 

leiden, moeten gezien worden als afsluiters in erftoegangswegen (zie paragraaf 2.6.10). 
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2.6.4 Kampeerterreinen 

Voor kampeerterreinen is de publicatie ‘Handreiking Brandveiligheid Kampeerterreinen’, januari 2007 van de 

NVBR het uitgangspunt.  

De bereikbaarheid op kampeerterreinen moet minimaal hetzelfde niveau hebben als de bereikbaarheid op 

perceelsniveau.  

Op een kampeerterrein staan tenten en caravans. Meestal worden deze niet gezien als bouwwerken. De regels 

uit het Bouwbesluit 2012 gelden dus niet voor deze objecten. Toch willen we op kampeerterreinen de 

bereikbaarheid voor de hulpdiensten borgen. Let op, een object zoals een vakantiehuisje, restaurant of 

stacaravan wordt wel gezien als een bouwwerk.   

 

Als de afstand gemeten vanaf de toegang van het kampeerterrein via de openbare weg tot enig punt op het 

kampeerterrein groter is dan 40 meter, dient op het kampeerterrein een verbindingsweg beschikbaar te zijn, via 

welke verbindingsweg het punt tot op 40 meter benaderd kan worden. Deze verbindingsweg doet recht aan de 

specifieke afmetingen van hulpverleningsvoertuigen, zoals hierboven benoemd en heeft een afdoende 

afwatering. 

Indien het kampeerterrein een oppervlakte heeft van meer dan 1.000 m2, is het aan te bevelen dat er een tweede 

toegang tot het kampeerterrein gerealiseerd wordt, ten behoeve van de hulpdiensten. Dit om te voorkomen dat de 

toegang tot het kampeerterrein geblokkeerd wordt, bijvoorbeeld door vertrekkende voertuigen. 

 

2.6.5 Spoorwegen 

De richtlijnen voor bereikbaarheid van het spoor hangen af van het type transport over het spoor, de hoeveelheid 

van gevaarlijke stoffen transsport over het spoor, de intensiteit van het spoorgebruik, veiligheidsvoorzieningen 

van het spoor, spoordelen met verhoogd risico en de omgeving/locatie van het spoor. 

De drie Brabantse Veiligheidsregio’s maar ook Veiligheidsregio Gelderland Zuid onderscheiden de volgende 

gebieden/locaties van het spoor :  

• Bebouwde kom inclusief 350 meter daarbuiten; 

• Buitengebied vanaf 350 meter buiten de bebouwde kom; 

• Bijzondere objecten in het buitengebied (bijvoorbeeld objecten die zelf een extern veiligheidsrisico 

vormen, vitale infrastructuur, zeer kwetsbare objecten (gebouwen met verminderd zelfredzamen)). 

 

Er zijn verschillen in intensiteit van het gebruik van het spoor, dit varieert in de provincie Brabant van 

hoogfrequent spoor tot een spoorlijn ten behoeve van een industrieterrein. Indien veiligheidsvoorzieningen ten 

behoeve van het spoor zijn aangebracht zal dit enkele incidenten voorkomen. Echter incidenten zullen nog steeds 

plaatsvinden.  

De richtlijnen voor de bereikbaarheid van mogelijke incidentlocaties zijn verschillend voor doorgaande, rechte 

verbindingen en spoorbaanvakken met een verhoogd risico. Gebieden met verhoogd risico, zijn locaties waar de 

kans op een ongeval toeneemt ten opzichte van de overige spoorzones. Onderstaand zijn deze nader 

gedefinieerd. De bereikbaarheid van spoorbaanvakken met verhoogd risico moet minimaal hetzelfde niveau 

hebben als de bereikbaarheid van percelen. 
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Als verhoogd risicogebieden van het spoor worden aangemerkt:  

 Wissels in of in de directe nabijheid (binnen 350 meter) van de bebouwde kom 

Een wissel realiseert een fysieke vertakking in het spoorwegnet;  

 Emplacementen 

Behalve dat zich op emplacementen vele wissels bevinden, vindt hier overslag van goederen, rangeren 

en/of samenstellen van treinen plaats, wat het risico op een incident verhoogt;  

 Gelijkvloerse spoorwegovergangen 

Hierbij bestaat een risico op een incident met een wegvoertuig;  

 Treinstations 

 Behalve dat in en nabij een station (vaak) wissels aanwezig zijn, is er sprake van de aanwezigheid van 

veel reizigers. 

 

De bereikbaarheid van het spoor is voldoende als wordt voldaan aan onderstaande criteria; 

 Bebouwde kom inclusief 350 meter daarbuiten en bijzondere objecten in het buitengebied (+350 

meter aan weerszijde van object): 

- Het spoor is (i.v.m. variabele windrichting) vanaf beide zijden bereikbaar voor hulpdiensten; 

- iedere locatie op het spoor is tot op 40 meter benaderbaar voor brandweervoertuigen; 

- indien hekken of geluidsschermen de toegang hinderen dient om de 100 meter een toegang te worden 

voorzien door middel van een poort, deur of brug welke tot op 40 meter benaderbaar is voor 

brandweervoertuigen. 

 

 Buitengebied vanaf 350 meter van de bebouwde kom 

- Het spoor is (i.v.m. variabele windrichting) van beide zijden bereikbaar voor hulpdiensten, indien dit 

onmogelijk is kan volstaan worden met éénzijdige bereikbaarheid waarbij de voorkeur uitgaat naar de 

westzijde; 

- iedere locatie op het spoor is tot op 40 meter benaderbaar voor brandweervoertuigen; 

- indien hekken of geluidsschermen de toegang hinderen dient om de 200 meter een toegang te worden 

voorzien door middel van een poort, deur of brug, welke tot op 40 meter benaderbaar is voor 

brandweervoertuigen. 

 

 Specifieke eisen aan geluidsschermen 

- De positie van de geluidsschermen is zodanig dat er voldoende ruimte is voor de hulpverlening om zich 

te kunnen voortbewegen in gaspakken en met een brancard; 

- De positie van de geluidsschermen is zodanig dat verkenning via een toegangsdeur en/of de inzet van 

hoogwerker (opstelplaats) mogelijk is; 

-  Als een geluidsscherm langer is dan 100 meter is het voor een effectieve brandweerinzet noodzakelijk 

dat er om de 100 meter (of 200 meter in buitengebied op meer dan 350 meter van de bebouwde kom) 

een toegangsdeur aanwezig is; 

- De afwerking en formaat van de toegangsdeuren dient zodanig te zijn, dat de (gas/chemie)pakken van 

hulpverleners niet beschadigd kunnen worden; 

- De toegangsdeuren moeten voorzien zijn van een slot, dat vanaf de omgevingszijde kan worden 

geopend door de hulpdiensten met een moedersleutel die langs het gehele spoor / de gehele weg 

bruikbaar is. Het te gebruiken sleutelsysteem wordt bepaald door de Veiligheidsregio; 

- Aan de omgevingszijde van de toegangsdeuren dienen pictogrammen te worden geplaatst die de 

toegangsdeuren voor de hulpverlening aangeven; 

- De toegangsdeur deur moet 170º geopend en vastgezet kunnen worden; 

- Nabij de toegangsdeuren moet de spoorhectometrering zichtbaar zijn aangebracht. 
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Voornoemde voorzieningen gelden voor alle genoemde gebieden voor spoor op maaiveldniveau. Voor varianten 

met een verhoogde of verdiepte ligging zijn de bovengenoemde maatregelen indicatief, maar zal daarnaast 

maatwerk nodig zijn aan de hand van de specifieke ontwerpen om tot een voor de hulpdiensten werkbare situatie 

te komen. Voor korte tunnels en verdiepte bakken gelden minimaal de ontwerpvoorschriften van Prorail.7  

 

Bij niveauverschil tussen een (spoor)weg en de wegen waarlangs toegang tot een (spoor)weg verkregen wordt, 

dient een goede bereikbaarheid gerealiseerd te worden. Verhoogde en verdiepte sporen zijn minder gemakkelijk 

te bereiken voor de hulpdiensten, omdat de hulpverleningsvoertuigen zich op een ander niveau bevinden dan de 

incidentlocatie. Dit kan verbeterd worden door de toegang tot de verhoogde en verdiepte spoorweggedeelten 

voor hulpverleners uit te voeren als trap of hellingbaan met aan één zijde een leuning en een beloopbare breedte 

van 1 meter, waarover zij zich veilig kunnen voortbewegen in gas- chemiepakken en met een brancard. 

 

De hiervoor opgenomen voorzieningenpakketten zijn gedefinieerd met betrekking tot hoogfrequent spoor in relatie 

tot bereikbaarheid hetgeen voor adequate bestrijding van ongevallen met gevaarlijke stoffen op dit spoortraject 

noodzakelijk is volgens de drie Brabantse veiligheidsregio’s en Veiligheidsregio Gelderland Zuid. Een spoor 

waarover met regelmaat transporten gaan die een extern veiligheidsrisico met zich meenemen vallen hier ook 

onder. Indien het (externe) veiligheidsrisico kleiner is bij een bepaald spoor dan kan desbetreffende 

Veiligheidsregio een beperkter voorzieningenpakket adviseren aan bevoegd gezag. 

  

2.6.6 Auto (snel)wegen en provinciale wegen (A + N wegen) 

In de meeste gevallen worden transportwegen gebruikt om incidenten te kunnen bereiken. In sommige gevallen 

vindt het incident op een dergelijke transportweg plaats. Zodoende is het ook hier belangrijk dat, al naar gelang 

de intensiteit van het gebruik, de hulpdiensten tijdig ter plaatse kunnen komen.  

De bereikbaarheid van wegvakken en baanvakken met verhoogd risico moet minimaal hetzelfde niveau hebben 

als de bereikbaarheid van percelen. 

De eisen die gesteld worden aan de bereikbaarheid van mogelijke incidentlocaties zijn verschillend voor 

doorgaande, rechte verbindingen en wegvakken met een verhoogd risico. Als risicogebieden voor op wegen 

worden bedoeld: 

 Gevaarlijke verkeerspunten; 

 Knooppunten; 

 Wegvakken in tunnels en op kunstwerken ; 

 Wegvakken die zijn aangewezen als route voor gevaarlijke stoffen; 

 Wegvakken waaraan LPG-LNG-CNG-Waterstof tankstations gevestigd zijn; 

 Wegvakken met structurele congestie en filegevoelige situaties. 

 

Indien de afstand tussen twee toegangen (opeenvolgende aansluitingen of kruispunten) tot een wegvak te lang is, 

dient een calamiteitdoorsteek (CADO)8 gerealiseerd te worden. Een CADO is een calamiteitendoorsteek voor 

motorvoertuigen van hulpdiensten tussen twee rijbanen van de auto(snel)weg of tussen de auto(snel)weg en het 

onderliggende wegennet uitsluitend te gebruiken om calamiteiten en incidenten tijdig te bereiken. Een doorsteek 

is een (semi)verhard gedeelte van een middenberm, tussenberm of buitenberm. 

Als de afstand tussen twee opeenvolgende aansluitingen of kruispunten te lang is, kan de opkomsttijd te lang 

worden. Om te bepalen wat te lang is, hanteren we dezelfde stelregel als bij de bereikbaarheid van percelen via 

                                                           
7 Zie hiervoor de uitgave ‘Korte tunnels en verdiepte bakken’ van Prorail dd 1-1-2014 met documentnummer OVS.00030-3 

8 RWS  Handboek calamiteit- en verkeersdoorsteken Afwegingskader, toepassing en ontwerp  

Datum Januari 2013  

 



 

   18 

  Beleidsregels Bereikbaarheid en Bluswatervoorziening Definitief 1.1 (ter vaststelling) februari 2016 

 

de openbare weg. Daar is gesteld dat ieder perceel vanaf een gebiedsontsluitingsweg binnen 2 minuten bereikt 

moet kunnen worden. Stel dat op de wegvakken die wij willen bereiken een snelheid van 100 kilometer per uur 

gereden kan worden (maximaal toegestane rijsnelheid brandweervrachtauto= 100km/u), dan kan men binnen 2 

minuten vanaf de toegang tot het wegvak 3,5 kilometer ver komen. Om het gehele wegvak binnen 2 minuten te 

kunnen bereiken, moet er dan globaal om de 3,5 kilometer een toegang zijn.  

In onderstaande tabel wordt aangegeven wat de afstanden zijn van toegangen in relatie tot de maximale snelheid 

die een brandweervoertuig mag rijden 

 

 Ligging in 

risicogebied 

Maximum 

toegestane snelheid  

Maximum 

snelheid 

brandweer 

Richtlijn: Afstand 

tot toegang andere 

rijbaan 

Toepassen van CADO  

Autoweg of 

autosnelweg 

Nee 100-130 km/u 100km/u 3,5 km Parallelbanen 

Zonder vluchtstrook 

Autoweg of 

autosnelweg 

Ja 100-130 km/u 100km/u 2 km Parallelbanen zonder 

vluchtstrook 

Provinciale 

weg 

Nee 80 km/u 100km/u 3,5 km Fysiek barrière tussen 

gescheiden rijbanen 

zonder vluchtstrook 

Provinciale 

weg 

Ja 80 km/u 100km/u 2 km Fysiek barrière tussen 

gescheiden rijbanen 

zonder vluchtstrook 

 

Afhankelijk van het risicoprofiel is een langere aanrijdtijd meer of minder acceptabel. Daarom wordt voor ‘gewone 

wegen’ 3,5 kilometer tussen de toegangen aangehouden en voor wegvakken met een verhoogd risico, zoals 

hierboven beschreven, een afstand van 2 kilometer. 

Behalve voor het bereiken van een wegvak kan de calamiteitendoorsteek ook gebruikt worden door ambulances, 

om vanuit een wegvak snel bij een ziekenhuis te komen.  

De wegbeheerder dient er voor te zorgen dat de calamiteitdoorsteek altijd functioneel is. Beweegbare fysieke 

afsluitingen moeten onderhouden worden en de benodigde verkeersregeling (afkruisen rijstroken en instellen 

maximum snelheid) moeten blijvend functioneren. 

 

2.6.7 Waterwegen en recreatieplassen 

Naast de reguliere taken brandbestrijding en hulpverlening is het optreden bij waterongevallen één van de 

kerntaken van de brandweer. De bereikbaarheid van vaarwegen en recreatieplassen dient in basis minimaal 

hetzelfde niveau te hebben als de bereikbaarheid van percelen. In het bijzonder geldt dit voor locaties waar een 

hulpverleningsdienst een vaartuig te water moet kunnen laten middels een zogenoemde trailerhelling9. 

De belangrijkste aandachtspunten hierbij zijn; 

 Uitgaan van laagste waterpeil; 

 Breedte minimaal 4 meter; 

 Hellingshoek: ‘Aanrijhoek’ naar water 1:8 tot 1:10 vanaf waterlijn tot hellingshoek 1:5. Totale helling dient 

een lengte te hebben van ca. 12 meter aansluitend op het laagste waterpeil; 

 Antislip, voor goede grip van de autobanden; 

 Verhardingsconstructie dient goed ‘opgesloten’ te worden om verzakking te voorkomen; 

 Onderhoud en inspectie conform richtlijn. 

                                                           
9 De aanleg van een dergelijke helling en de daaraan verbonden eisen zijn geheel beschreven en te vinden op 

www.sportvisserijnederland.nl/files/ib-trailerhelling_6723.pdf 
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2.6.8 Evenementen 

Bij evenementen worden eisen gesteld aan de bereikbaarheid van het evenemententerrein. Ook is het van belang 

dat de bereikbaarheid van omliggende objecten (omgeving en daarachterliggende gebied) voor de 

hulpverleningsdiensten bij evenementen geborgd blijft.  

De aanwezige bebouwing en/of omgeving moet bij een evenement voldoende bereikbaar blijven.  

Voor afsluitingen en/of aanpassingen in erftoegangswegen ten behoeve van een evenement geldt dat de afstand 

vanaf een gebiedsontsluitingsweg tot een perceel, door de afsluiting en/of aanpassing, niet langer mag worden 

dan de afstand die een hulpverleningsvoertuig binnen 2 minuten kan afleggen. 

Indien het afsluiten van wegen voor evenementen, waarvoor geen meldingsplicht bestaat, 

wordt toegestaan, dient de bereikbaarheid in algemene regels geborgd te worden. Men 

moet zich dan wel realiseren dat handhaving daarop niet goed mogelijk is. Het is immers 

niet bekend waar en wanneer deze evenementen plaatsvinden. Verhoging van het 

bewustzijn bij organisatoren kan de bereikbaarheid ten goede komen (bijvoorbeeld met dit 

filmpje10). 

Het college van Burgemeester en Wethouders kan voor terreinen waar regelmatig evenementen georganiseerd 

worden, rijlopers voor de hulpdiensten vaststellen. Voor die locaties geldt, tijdens evenementen, deze rijloper als 

minimale doorrijdbreedte en dient de rijloper vrijgehouden te worden. 

Het voornemen tot het aanbrengen van aanpassingen en/of wegafsluitingen in stroomwegen en 

gebiedsontsluitingswegen, dient volgens vigerende afspraken met gemeenten tijdig ter advisering voorgelegd te 

worden aan de brandweer. Dit geldt niet als door het college van Burgemeester en Wethouders voor het 

evenemententerrein een rijloper voor de hulpdiensten is vastgesteld. 

De bereikbaarheid op een evenemententerrein moet minimaal hetzelfde niveau hebben als de bereikbaarheid op 

perceelsniveau. Bijzondere aandacht moet er worden gegeven aan evenementen met heel grote 

bezoekersaantallen. De aanwezigheid hiervan heeft een negatieve invloed op het effectief optreden van de 

brandweer. 

Als de afstand gemeten vanaf de toegang van het evenemententerrein via de openbare weg tot (tijdelijke) 

bouwsels op het evenemententerrein groter is dan 40 meter, dient op het evenemententerrein een 

verbindingsweg beschikbaar te zijn, via welke verbindingsweg het punt tot op 40 meter benaderd kan worden. 

Deze verbindingsweg doet recht aan de specifieke afmetingen van hulpverleningsvoertuigen, zoals hierboven 

benoemd en heeft een afdoende afwatering. 

Hekwerken die een evenemententerrein omsluiten en die zich bevinden op verbindingswegen en/of rijlopers, 

kunnen door hulpdiensten gemakkelijk en snel, zonder sleutel, worden geopend.  

Toegangen tot belendende percelen mogen niet geblokkeerd worden.  

Reguliere uitgangen en nooduitgangen moeten worden vrijgehouden. 

De reguliere bluswatervoorziening dient bij evenementen te worden vrijgehouden. 

 

                                                           
10 http://www.youtube.com/watch?v=09ntbu7mI2A&feature=youtu.be  
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2.6.9 (Bouw)werkzaamheden 

De bestaande bereikbaarheid van de aanwezige bebouwing en/of omgeving moet ook tijdens 

(bouw)werkzaamheden voldoende blijven. 

De rijroutes ten behoeve van de hulpdiensten moeten recht doen aan de afmetingen voor 

hulpverleningsvoertuigen (zie paragraaf 2.3) en vrij gehouden worden. Denk hier bijvoorbeeld ook aan het 

plaatsen van bouwkranen en bouwketen. 

Bij wegwerkzaamheden, waarbij stroom- en/of gebiedsontsluitingswegen worden afgesloten, moet een alternatief 

aanwezig zijn, dat de bereikbaarheid van zowel de objecten gelegen aan deze route als ook het achterliggende 

gebied voldoende garandeert. 

Vormen van alternatieven kunnen zijn: 

 Wegomleidingen; 

 Parallelbaan; 

 Route door het werkvak. 

De alternatieven dienen volgens vigerende afspraken met gemeenten tijdig ter advisering voorgelegd te worden 

aan de hulpverleningsdiensten. Indien er objecten langs deze weg zijn gelegen dient de bereikbaarheid voor deze 

panden gegarandeerd te worden. 

 

2.6.10 Wegafsluiters 

Het aanbrengen van dynamische afsluiters op de openbare weg, dient in afstemming met de hulpdiensten (zoals 

brandweer, ambulance, politie etc.) te gebeuren. Waarbij een onbelemmerde doorgang van de hulpdiensten 

gerealiseerd moet worden. Een soort systeem  binnen de Veiligheidsregio verdient daarbij de voorkeur. 

 

2.6.11 Gladheidsbestrijding 

Sneeuw of andere neerslag op de weg beïnvloedt de opkomsttijden van de hulpverleningsdiensten. De 

stroomwegen en gebiedsontsluitingswegen dienen dan hiertoe te worden opgenomen in het 

gladheidsbestrijdingsprogramma, inclusief de wegen tussen gebiedsontsluitingswegen de brandweerkazerne, 

ambulanceposten en politiebureaus. 

 

2.6.12 Geparkeerde auto’s 

Daar waar foutief geparkeerde auto’s de bereikbaarheid voor de hulpdiensten negatief beïnvloeden dient actief 

gehandhaafd te worden. Vooral in smalle straten kan een eenzijdig parkeerverbod de bereikbaarheid voor de 

hulpdiensten positief beïnvloeden. Hulpverleningsvoertuigen kunnen dan een rechte lijn volgen, in plaats van 

tussen afwisselend links en rechts geparkeerde auto’s door te manoeuvreren. Om te voorkomen dat door 

stremmingen de hulpverleningsvoertuigen moeten steken of keren met kans op schade aan voertuigen. 
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2.6.13 Busroutes (gebruik busbanen, verkeersbeïnvloeding en haltes op de 

rijbaan) 

Het halteren van bussen op de rijbaan van gebiedsontsluitingswegen, is in tegenspraak met een onbelemmerde 

doorgang, tenzij het voor hulpverleningsvoertuigen mogelijk blijft om de bus te passeren. 

Ook waar bussen op de rijbaan van erftoegangswegen halteren, dient het voor hulpverleningsvoertuigen mogelijk 

te blijven om elk willekeurig perceel binnen 2 minuten te bereiken.  

De hulpverleningsdiensten mogen gebruik maken van de busbanen. 

Het gebruik van busbanen door hulpverleningsdiensten is geregeld in het Reglement van Verkeersregels en 

Verkeerstekens (RVV). In artikel 81 RVV is geregeld dat alleen bussen op busbanen en –stroken mogen rijden. 

Hierop is in artikel 91 RVV één uitzondering opgenomen. Ook bestuurders van een voorrangsvoertuig, de 

hulpverleningsdiensten, mogen van de busbanen gebruik maken voor zover de uitoefening van hun taak dit 

vereist.  

Gebruik van busbanen –stroken is toegestaan als er sprake is van het ‘uitvoeren van een dringende taak’, zoals 

bedoeld in de ‘brancherichlijn optische en geluidssignalen brandweer’11.   

 

2.6.14 Ondergrondse bouwwerken 

Sommige gebieden kunnen de last van hulpverleningsvoertuigen niet dragen. Dit kan bijvoorbeeld gelden voor 

parkeerdekken, bezinkbassins en andere ondergrondse bouwwerken waarvan de dakconstructie niet sterk 

genoeg is om hulpverleningsvoertuigen te dragen. Deze gebieden dienen adequaat te worden gemarkeerd, 

bijvoorbeeld d.m.v. straatmeubilair, of ontoegankelijk gemaakt worden voor hulpverleningsvoertuigen. 

 

2.6.15 Redvoertuigen 

Niet op alle plaatsen die toegankelijk zijn voor hulpverleningsvoertuigen, kunnen redvoertuigen veilig 

afstempelen. De puntbelasting op de stempels is hoger dan de normale asbelasting van de 

hulpverleningsvoertuigen. Er is nagedacht over manieren om te voorkomen dat een redvoertuig wegzakt. 

Hiervoor is echter geen praktische oplossing gevonden. Allereerst is vaak niet meer te achterhalen hoe sterk een 

constructie daadwerkelijk is. Indien dit wel bekend is, dan kan ervoor gekozen worden om plaatsen waar 

redvoertuigen niet kunnen afstempelen te markeren. Bij een nieuwe inrichting van een gebied waar dit speelt zal 

dit per situatie beoordeeld moeten worden. In feite dient men bij het afstempelen van het redvoertuig op de 

openbare weg ook rekening te houden met de sterkte van de ondergrond. 

Redvoertuigen kunnen wel rijden over een weg die tot op een hoogte van 4,2 meter is vrijgehouden, maar om een 

redvoertuig in te zetten is een veel hogere vrije ruimte vereist en voldoende ruimte om de hoogwerker te kunnen 

opstellen.  

 

2.6.16 Tijdelijke belemmeringen van de bereikbaarheid 

De doelvoorschriften geven aan dat stroomwegen en gebiedsontsluitingswegen te allen tijde een onbelemmerde 

doorgang bieden en dat ieder object vanaf een gebiedsontsluitingsweg te allen tijde binnen 2 minuten te bereiken 

moet zijn.  

Door het aanbrengen van obstakels in stroomwegen en gebiedsontsluitingswegen, zijn deze niet meer als 

zodanig te gebruiken. Het is echter niet uit te sluiten dat routes tijdelijk niet beschikbaar zijn. Hieronder worden 

een aantal van deze situaties nader toegelicht. 

                                                           
11 Uitgave Ministerie van Binnenlandsezaken en Koninkrijksrelaties december 2003 
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Een tijdelijke afsluiting van stroomwegen en gebiedsontsluitingswegen dient tijdig voor advies te worden 

voorgelegd aan de brandweer en andere hulpverleningsdiensten. In overleg zullen oplossingen geformuleerd 

worden om de bereikbaarheid te borgen. Indien dit naar het oordeel van de brandweer niet afdoende lukt, zullen 

keuzes worden voorgelegd aan het college van B&W.  

 

2.6.17 Opstelplaatsen voor brandweervoertuigen 

De opstelplaatsen voor brandweervoertuigen dienen te voldoen aan de specifieke maatvoering van 

brandweervoertuigen. Zie paragraaf 3.6.2 voor richtlijnen voor opstelplaatsen in relatie tot 

bluswatervoorzieningen. Voor een tankautospuit kan de maatvoering van de openbare weg aangehouden 

worden. Voor de overige brandweervoertuigen gelden specifieke richtlijnen ten aanzien van de maatvoering: 

 

Voertuig 

 

Totaal 

gewicht 

 

Asbelasting 

 

Hoogte 

Maximale  

hellingshoek 

Maatvoering 

opstelplaats 

 

Stempel- 

druk 
Lengte Breedte 

Tankautospuit 14,6 ton 10 ton 4,2 m n.v.t. 10m 4 m n.v.t. 

Redvoertuig 25 ton 10 ton 4,2 m 7% 10 m 5 m 100 Kn 

Haakarmvoertuig 30 ton 10 ton 4,2 m n.v.t. 30 m 4 m n.v.t. 

 

 

Figuur 6 
 

 

Figuur 7 

 

Figuur 8 
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2.6.18 Bereikbaarheid van bluswatervoorzieningen 

In de ‘Handreiking Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid juni 2012’ van Brandweer Nederland worden de 

afstanden benoemd van de bluswatervoorziening in relatie tot de brandweeringang. In het Bouwbesluit 2012 is in 

artikel 6.30 aangegeven dat de afstand van de brandweeringang(en) tot een toereikende bluswatervoorziening 

maximaal 40 meter moet bedragen. In hoofdstuk 3 is beschreven aan welke afstanden, in relatie tot de inzettijd,  

voldaan moet worden zodat brand binnen een redelijke tijd kan worden bestreden.  

Bijzondere eisen met betrekking tot de bereikbaarheid van de verschillende bluswatervoorzieningen zijn 

opgenomen in paragraaf 3.6. 
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3 Bluswatervoorziening 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de richtlijnen ten aanzien van de bluswatervoorziening behandeld. Allereerst worden een 

aantal algemene uitgangspunten geformuleerd. Omdat oplossingen van knelpunten in de bluswatervoorziening 

vaak een lange planningscyclus kennen, werkt de Veiligheidsregio in haar advisering vanuit een lange termijn 

visie. Deze visie wordt kort toegelicht. Vervolgens worden de doelvoorschriften geformuleerd. Als laatste worden 

beleidsrichtlijnen beschreven, die gemeenten kunnen ondersteunen bij het realiseren van de doelvoorschriften, 

zonder voor elke specifieke situatie advies te hoeven vragen van de Veiligheidsregio. 

Deze beleidsregels Bereikbaarheid en Bluswatervoorziening zijn opgesteld op basis van expert-judgement. 

Nieuwe technieken en inzichten hebben geleid tot een gewijzigde bluswaterbehoefte in relatie tot de ontwikkeling 

van een incident. Uitgangspunt daarbij waren maatgevende, realistische en voorspelbare scenario’s bij eigenlijk 

gebruik van bouwwerken. In de praktijk is het brandverloop afhankelijk van vele factoren zoals ontdekkingstijd, 

uitbreidingssnelheid en uitvoering van preventieve voorzieningen. Een brand kan in een aantal gevallen vragen 

om meer of andere repressieve slagkracht dan vanuit de regelgeving gesuggereerd wordt. De benodigde 

hoeveelheid bluswater kan groter zijn dan de hoeveelheden die zijn opgenomen in deze beleidsregels, we 

spreken dan niet meer over een maatgevend scenario. Naar schatting is dit het geval bij 1á 2% van de 

incidenten. Voor calamiteiten van deze omvang beschikt de brandweer over grootwatertransportsystemen. Deze 

zijn nadrukkelijk niet voor het dichten van gaten die kunnen vallen bij tekortkomend gemeentelijk bluswaterbeleid, 

maar is voor watertransport in uitzonderlijke situaties (zeer grote incidenten, etc.) en biedt hiermee de “last line of 

defense”. 

 

Bij het komen tot deze beleidsregels is een doelstelling gehanteerd die verder gaat dan alleen de scope van de 

brandweer. Er is nadrukkelijk gekeken vanuit het belang van de burger. Hiermee is samen met Brabant Water de 

volgende gezamenlijk doelstelling geformuleerd: 

 

“Veilig drinkwater en voldoende bluswater tegen de laagste maatschappelijke kosten”. 
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3.2 Bluswaterontwikkeling  

Van oudsher werd de bluswatervoorziening grotendeels gerealiseerd in de vorm van brandkranen op het 

drinkwaterleidingnet. Dit stamt nog uit de tijd dat de waterbedrijven direct vanuit de gemeentelijke organisatie 

werden aangestuurd, of daar zelfs onderdeel van waren. Inmiddels zijn de waterbedrijven geprivatiseerd en 

leggen zij zich, gedwongen door strakkere regelgeving, steeds meer toe op de kwaliteit van het drinkwater. In de 

Drinkwaterwet wordt de zorg voor schoon drinkwater bij de Waterbedrijven belegd. In verband met de nieuwe 

ontwerpeisen van distributienetten, als gevolg van de Drinkwaterwet, verkleinen de waterbedrijven de diameter 

van hun waterleidingen. Immers: door de leidingdiameter te verkleinen wordt de doorstroomsnelheid verhoogd, 

hetgeen betere garanties biedt voor de zuiverheid van het drinkwater. De levering van bluswater is geen 

wettelijke taak voor de waterbedrijven.  

Naast deze ontwikkeling bij de waterbedrijven zien we bij de brandweer een ontwikkeling dat minder 

bluswatervoorzieningen nodig zijn. Allereerst kan tegenwoordig geput worden uit de tank van de tankautospuit, 

terwijl de regels ten aanzien van de bluswatervoorziening erop gebaseerd waren dat voor de blussing altijd een 

externe bluswatervoorziening nodig was. Ook wordt door de brandweer meer dan vroeger de nadruk gelegd op 

schade beperking en men zal dus zo min mogelijk bluswater gebruiken. Er zijn nieuwe blustechnieken ontwikkeld, 

waarbij men minder bluswater nodig heeft.  

In plaats van blusmiddel naar het incident toe te moeten brengen, wordt uiteindelijk gestreefd naar economisch 

verantwoorde manieren om de blusstof direct bij het ontstaan van incidenten ter plaatse te hebben en in te zetten, 

zo mogelijk nog voordat de brandweer arriveert, denk daarbij aan een (woning)sprinkler, gasblusinstallatie etc. Zo 

wordt de brandweerzorg minder afhankelijk  van opkomsttijden. 

 

 

3.3 Toereikend bluswater 

Om aan de doelstelling, veilig drinkwater en voldoende bluswater tegen acceptabele kosten, te kunnen voldoen is 

het noodzakelijk om als brandweer “scherper aan de wind te zeilen”. Gezocht is naar een professioneel minimum 

met een toereikende bluswatervoorziening voor maatgevende incidenten. Voorzieningen onder dit minimum 

kunnen leiden tot onbeheersbare branden en meer schade en zijn daarmee onvoldoende. Gevolgen hiervan 

kunnen door de brandweer, als partner, inzichtelijk worden gemaakt zodat bestuurlijke afwegingen gemaakt  

kunnen worden. 

Verwachting is dat deze nieuwe beleidsregels en voorgestelde uitvoeringsvormen geen kosten opdrijvend effect 

hebben voor de gemeenten. Dit betreft zowel aanleg als ook onderhoud en controle. De overgebleven 

bluswatervoorzieningen dienen hierdoor betrouwbaarder te zijn omdat er nauwelijks tot geen ruimte meer is voor 

blusvoorzieningen die het niet doen! 

Bij een gelijke brandveiligheid; kan de drinkwaterveiligheid verhoogd worden en kunnen er gemiddeld genomen 

minder kosten gemaakt worden. 

 

Onder brandveiligheid12 verstaan we: 

 de typische kenmerken van een brand (brandfysica); 

 een gebouwontwerp (bouwtechniek en architectuur); 

 het gedrag van de mens in relatie tot brandveiligheid; 

 de hulpverlening bij brand door de interne en externe hulpverlening; 

 omgevingsfactoren in relatie tot brandveiligheid. 

Zie kenmerkenschema in Figuur 9. 

 

                                                           
12 Bron: Lectoraat Brandpreventie IFV, 2013 
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Hoofddoel van brandveiligheid is het voorkomen dat mensen (dodelijk) verwond raken door brand. Een bouwwerk 

is brandveilig indien in geval van brand in het pand dit veilig ontvlucht kan worden. 

Tweede doelstelling van brandveiligheid is het beperken van uitbreiding van de brand. Een bouwwerk is dus 

brandveilig indien een brand beheerst blijft tot één brandcompartiment. 

 

 

 

 

 

Voor de eerste doelstelling is er geen maatgevend bluswaterscenario. Bluswater draagt niet bij tot het veilig 

ontvluchten van mensen. Wel kan bluswater een bijdrage leveren in het doen van een veilige redding indien 

zelfstandig ontvluchten niet meer mogelijk is. Hiervoor is beperkt bluswater nodig. In de regel beschikt de 

brandweer direct over voldoende eigen middelen (zoals water uit de tank) om een dergelijke redding mogelijk te 

maken. 

 

Voor de tweede doelstelling (uitbreiding voorkomen) is de maatgevende hoeveelheid bluswater afhankelijk van 

het samenspel van de vijf bovenstaande genoemde factoren. Een advies van de brandweer over de hoeveelheid 

bluswater heeft vooral betrekking op brandfysica, bouwtechniek en architectuur en de omgevingsfactoren. 

 

Advies van de brandweer is dus niet alleen gestoeld op type gebouw maar ook op andere kenmerken, zoals de 

omgeving waarin het staat. In verschillende gevallen kan er dus ook verschillend geadviseerd worden. 

Tegelijkertijd tracht deze adviesleidraad gelijke gevallen, zo veel mogelijk, van een gelijk advies te voorzien. 
 

Figuur 9 Kenmerkenschema 
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Figuur 10 Weergave benodigde bluswatervoorzieningen in relatie tot 

brandweerinzet 

3.3.1 Maatgevende incidenten 

De hoeveelheid benodigd bluswater bij een incident is sterk afhankelijk van de mate waarin een brand zich qua 

omvang en intensiteit ontwikkeld en de fase waarin de brand zich bevindt op het moment dat de brandweer een 

interventie pleegt. Het dynamische verloop van een brand en de interventie hierop is weergegeven in het 

cascademodel13.  

Om te kunnen komen tot een betrouwbare 

inschatting van de benodigde 

bluswaterhoeveelheid zijn de incidenten 

ingedeeld in drie categorieën; 

 Standaard 

Bij deze incidenten kan vrijwel 

altijd volstaan worden met het in 

de tank van de tankautospuit 

aanwezige bluswater. Circa 

95%14 van de incidenten vallen in 

deze categorie.  

 Maatgevend 

Zodra water in de tank van de 

tankautospuit niet voldoende is 

om de brand te bestrijden wordt 

gebruik gemaakt van externe 

bronnen die hiervoor speciaal 

worden aangelegd of aangevoerd. 

Vaak, maar niet uitsluitend, betreft 

dit ondergrondse brandkranen. 

Maatgevende incidenten zijn 

realistisch (ze doen zich geregeld 

voor) en daarmee voorspelbaar (we 

weten niet waar en wanneer maar wel dàt ze zich voor zullen doen). Voor deze maatgevende incidenten 

moet er voldoende bluswater beschikbaar zijn om uitbreiding te kunnen voorkomen en uiteindelijk de 

brand te blussen.  

In brandweertermen is er hier sprake van middel tot grote branden, waarbij maximaal 4 tankautospuiten 

en 1 hoogwerker worden ingezet op het voorkomen van uitbreiding en blussing van de brand. Voor 

maatgevende incidenten volstaan de basismiddelen van de brandweer. Het bluswater zal hier 

beschikbaar moeten komen middels A en B- water, zoals beschreven in paragraaf 3.4.3 en 

weergegeven in Figuur 10.  

 Escalatie 

Incidenten die groter zijn dan maatgevend vallen in de categorie escalatie (worst-case). In de praktijk zijn 

dit de branden die zich uitbreiden over meerdere brandcompartimenten. Voor deze scenario’s wordt 

gebruik gemaakt van grootschalig brandweeroptreden met hierbij bijvoorbeeld het grootwatertransport. 

Dit grootschalig watertransport is de “last line of defense” en mag daarmee niet verdisconteerd worden 

om eventuele gaten in de maatgevende scenario’s te dichten. 

Het bluswater komt beschikbaar middels het zogenaamd C-water en/of maatwerkoplossing zoals 

beschreven in paragraaf3.4.3 en weergegeven in Figuur 10. 

                                                           
13 Zie het boekwerk ‘ Basis voor brandveiligheid’ pagina 66-74 

14 In 2013 vonden er in Nederland 36.100 branden plaats (exclusief loze meldingen). In 1.800 gevallen (4,99%) was er hierbij 

sprake van een (middel)grote binnenbrand. Bron: CBS 
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3.4 Brandweerinzet 

Brandbestrijdingsinzetten uit de categorie Maatgevend blijken in vijf scenario’s te clusteren te zijn. Dit zijn de 

scenario’s; 10, 15, 20, 30 en 40 waarbij 10 het scenario is met de lichtste bluswaterbehoefte en 40 het scenario is 

met de grootste bluswaterbehoefte. Deze vijf scenario’s worden verderop in de paragraaf 3.8.2 toegelicht. De 

scenario’s zijn ontwikkeld op basis van expert-judgement. Het kenmerkenschema en cascademodel is hierbij 

gebruikt.` 

 

3.4.1 Redding 

Redding van mensen uit brandende objecten behoort zeker niet tot de routine van brandweermensen. Wel 

worden regelmatig succesvolle reddingen uitgevoerd door de brandweer. Toch zal bij redding van mensen, 

uitzonderingen daargelaten, niet direct aanspraak gemaakt worden op externe waterbronnen. Redding geschiedt 

direct. Water zal hierbij zo min mogelijk ingezet worden om stoomvorming te voorkomen. Stoomvorming kan 

levensbedreigend zijn voor eventueel aanwezige slachtoffers. Pas in een latere fase van het incident, als er geen 

leven meer te redden valt, en er overgegaan wordt op uitbreiding voorkomen, zal extern water vereist zijn. Dit 

levert een (korte) tijdsspanne om waterwinning op te bouwen. We gaan ervan uit dat de brandweer voldoende 

blusmiddelen heeft om de eerste 15 minuten15 te kunnen overbruggen. 

 

 

3.4.2 Standaard inzetstrategie 

3.4.2.1 Offensief versus defensief 

De brandweer beschikt primair over twee inzettactieken bij een incident, te weten offensieve en defensieve 

brandbestrijding. In deze beleidsregels en de adviesleidraad16 wordt uitgegaan van een standaard 6-persoons 

bezetting van een tankautospuit (TS). Uitrukken met minder brandweerpersoneel heeft in essentie geen invloed 

op de benodigde hoeveelheid bluswater, het kan wel betekenen dat de bluswaterbehoefte gedurende het incident 

wijzigt als gevolg van de slagkracht. Daarbij is het belangrijk te realiseren dat variabele voertuigbezetting zowel 

een positief als negatief effect kan hebben op de totale benodigde hoeveelheid bluswater.  

Bij offensieve binnenaanval is er sprake van een kleinschalige, beginnende brand (in slechts 1 of 2 ruimten) die 

met 1 of 2 hogedrukstralen (HD) bestreden wordt. 

Bij een grotere brand in meerdere ruimten zal men mogelijk moeten terugvallen op de defensieve 

brandbestrijding. Deze tactiek heeft als belangrijkste doel het voorkomen van branduitbreiding naar een ander 

gebouw of ruimte. Deze tactiek wordt veelal uitgevoerd in de vorm van een buiten- of binnenaanval met lagedruk 

stralen (LD). Ingezet wordt op die brandwerende scheidingen waarvan ingeschat wordt dat deze te behouden zijn 

met het beschikbare materieel en bluswater. 

Voor een defensieve inzet is in vrijwel alle gevallen aanvullende bluswatervoorziening nodig. Bij een offensieve of 

defensieve buitenaanval en in zeldzame gevallen een defensieve binnenaanval om brandwerende scheidingen te 

borgen spreken we van een maatgevend scenario. 

                                                           

15 Een HD straal verbruikt ca. 125l/min. Twee geopende HD-stralen verbruiken dus 250l/min. Bij een gem. tankinhoud van 

2.000l is er voor 16min. water als 1 straal continu open staat en voor 8min. water als beide stralen continue open staan. Bij 

redding staan stralen normaliter niet continue open. Ook niet bij de eerste inzet als het gaat om beperken van de uitbreiding. 

16 Handreiking Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid 2012 
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Er wordt nu gewerkt aan een nieuwe inzetdoctrine voor de brandweer. De nieuwe doctrine is ingegeven vanuit de 

zorg voor de veiligheid van het brandweerpersoneel naar aanleiding van incidenten waarbij de brandweer 

mensen heeft verloren na het uitvoeren van een binnenaanval terwijl er geen slachtoffers meer te redden waren. 

Vereenvoudigd gezegd komt de nieuwe doctrine er op neer dat de brandweer niet per definitie een binnenaanval 

uitvoert. Eerst wordt een afweging gemaakt of de risico’s voor het brandweerpersoneel opwegen tegen het nut 

van een binnenaanval.  

 

3.4.2.2 Bluswaterdebiet 

Bij een offensieve of defensieve brandbestrijding wordt gebruik gemaakt van blussing door middel van hogedruk 

(HD) met een laag debiet17 of lagedruk (LD) met een hoog debiet.  

 Hogedruk (HD): De Handleiding Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid uit 2012 gaat voor een HD-

straal uit van een debiet van 100 liter per minuut. Moderne hogedrukstraalpijpen kennen echter een 

variatie in debiet van 20 tot 150 liter per minuut18. In deze adviesleidraad wordt gerekend met een debiet 

van 125 liter per minuut; 

 Middendruk (MD): In de praktijk wordt het blussysteem middendruk (nog) niet veel toegepast. In deze 

beleidsregels is middendruk buiten beschouwing gelaten. Indien in de toekomst dit systeem toegepast 

wordt kan worden gerekend met een debiet van 175 liter per minuut; 

 Lagedruk (LD): wanneer blussen met HD of MD niet toereikend is, kan overgestapt worden op lagedruk. 

Voor lagedruk worden in de literatuur twee maatstaven gebruikt: 220 liter per minuut en 250 liter per 

minuut. In deze adviesleidraad wordt een debiet van 250 liter per minuut aangehouden; 

 Naast de inzet van handstralen (HD en LD), kan de brandweer ook waterkanonnen (WK) inzetten.  

Hierin wordt middels (openbare) bluswatervoorzieningen meestal niet voorzien. Wel kunnen bedrijven 

die bovenmatig risico met zich meebrengen vanuit regelgeving verplicht worden om extra maatregelen 

ten aanzien van bluswater te treffen.  

Waterkanonnen kennen een variatie in debiet van ca. 500 tot 3.000 liter per minuut19. In deze 

adviesleidraad wordt gerekend met een standaard van 1.500 liter per minuut. Ook voor een torenstraal 

(bijvoorbeeld bediend vanaf een hoogwerker) wordt een capaciteit van 1.500 liter per minuut 

aangehouden. Bekend is dat een aantal torenstraal meer debiet kan leveren. 

 

 

3.4.2.3 Tankwagen 

De brandweer kan voor bluswatertransport gebruik maken van tankwagens. Deze kunnen ingezet worden om de 

blussende tankautospuit(en) te voeden. Deze tanks zijn zodanig uitgevoerd dat direct voeden van een blussende 

tankautospuit mogelijk is. Tevens is het met deze voertuigen mogelijk om een (beperkt) pendelsysteem in te 

richten om bluswater te transporteren van een (op afstand gelegen) bluswatervoorziening naar de blussende 

eenheden. De tankwagen kan ingezet worden om in de eerste waterbehoefte te voorzien (A- en B-water) en/of is 

bedoeld om de overgang naar de opbouw van een definitieve waterbron te borgen, mits bestuurlijk is vastgelegd 

dat hiertoe voldoende tankwagens (middelen en mensen) beschikbaar zijn gesteld door het bestuur. 

 

                                                           
17 Genoemde debieten zijn indicatief. 

18 Zie Een nieuwe kijk op straalpijpvoering (NIFV, Arnhem 2008) p. 56. 

19 Zie ook BRZO Handboek: Mobiele en stationaire installaties. 
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3.4.2.4 WTS 200 

Wanneer vanaf een tankautospuit met een waterkanon en/of lagedruk stralen wordt ingezet, is een grotere 

capaciteit van 1.500 tot 2.000 liter per minuut benodigd.  

Voor het watertransport met een maximale afstand van 200 meter en een debiet van maximaal 2.000 liter per 

minuut kent de brandweer het WTS 200. Dit is onderdeel van de les- en leerstof en wordt ook regelmatig 

beoefend. Het systeem behelst een haler en een blusser20, waartussen over 200 meter een dubbele 

toevoerleiding (75mm) is gelegd. Het is de bedoeling dat 160m met slangen van de haler wordt afgelegd en de 

resterende 40 meter met vulslangen van de blusser.  

 

3.4.2.5 WTS 1.000 en WTS 2500 

Indien afstanden van 200 tot 2.500 meter overbrugd moeten worden en de bluswaterbehoefte meer bedraagt dan 

2.000 liter per minuut, is het noodzakelijk om gebruik te maken van bluswatervoorzieningen met onbeperkte 

waterlevering en dompelpompen met 150mm slangen, waarbij de inzettijd kan oplopen tot 60 minuten. Hiervoor 

zijn watertransportsystemen (WTS 1.000 en WTS 2.500) benodigd. 

 

3.4.2.6 Overige watertransportsystemen 

Naast de landelijke standaard watertransportsystemen zijn er ook regionale alternatieven zoals 

watertransportsystemen met 100mm slangen en (mini)dompelpompsystemen. 

 

 

3.4.3 Definities soorten bluswater 

De terminologie primair, secundair en tertiair water worden door de brandweer en door de 

waterleidingmaatschappijen verschillend (bijna omgekeerd) gebruikt. Voor de brandweer betekent primair water; 

snel beschikbaar, meestal middels een ondergrondse brandkraan. Secundair water betekent voor de brandweer; 

bluswater onafhankelijk van het primaire watersysteem. Tertiair; betekent meestal open water met een oneindige 

levering. 

Voor Brabant Water zijn de primaire leidingen de hoofdtransportleidingen, de secundaire de hierop aangesloten 

verdeelleidingen en de tertiaire leidingen zijn de (kleine) huisaansluitingen. 

Door de drie Brabantse Veiligheidsregio’s is ervoor gekozen om de  begrippen primair, secundair en tertiair 

binnen de Veiligheidsregio’s te herdefiniëren. In deze herdefiniëring is de behoefte aan bluswater gekoppeld aan 

tijdstippen vanaf de eerste inzet van de brandweer. Met de genoemde tijden worden de tijden bedoeld 

waarbinnen de brandweer de betreffende bluswatervoorziening moet kunnen opbouwen. 

                                                           
20 Haler en blusser zijn brandweertermen waarbij de haler het water vanuit een waterwinning verpompt naar de blussende 

eenheid (blusser). 
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Figuur 11 Weergave benodigde bluswatervoorzieningen in relatie tot brandweerinzet  

Er wordt onderscheid gemaakt in vijf soorten van bluswater; 

 Water uit de tank 

Direct na aankomst van de 

brandweer beschikbaar. Normaal 

gesproken bedraagt de inhoud 

van de watertank 2.000 l. 

 A-water  

Is binnen 3 minuten beschikbaar 

en levert minimaal 60 m³/uur bij 

een intrededruk van minimaal 0,5 

bar bij afname gedurende 1 uur. 

Een voorbeeld hiervan is een 

ondergrondse brandkraan op 

maximaal 40 m van de 

brandweertoegang (via de 

openbare weg) of waterbuffer van 

tenminste 60 m³.  

 B-water  

Is binnen 15 minuten 

beschikbaar en mag voorzien 

worden door dezelfde waterbron/ 

waterleverancier als A-water. 

Afhankelijk van de gebruiksfunctie 

levert B-water tussen 60 tot 120 

m³/uur gedurende minimaal 4uur. 

Een voorbeeld hiervan is een 

ondergrondse brandkraan op maximaal 200 m. 

 C-water  

Is binnen 60 minuten beschikbaar met een capaciteit van 120 tot 240m³/uur, afhankelijk van de 

gebruiksfunctie, en kent een oneindige capaciteit. Een voorbeeld hiervan is open water binnen 2500 

meter (via de openbare weg) . Bij een debiet van 120m3/h mag de afstand 2500 meter bedragen, bij  

een hoger debiet bedraagt de maximale afstand 1.000 meter. 

C-water mag ook geleverd worden door andere voorzieningen dan open water zoals bijvoorbeeld hoog 

debiet waterleidingen met meerdere goed gepositioneerde brandkranen. 

 Maatwerk  

Maatwerk oplossingen kunnen onder andere noodzakelijk zijn bij bijzondere objecten zoals BRZO 

bedrijven en natuurgebieden. Daarnaast kan het (in uitzonderlijke gevallen) zo zijn dat de bepaalde 

bouwwerken en gebieden of het gebruik daarvan vragen om een specifieke bluswaterbehoefte. Zowel de 

hoeveelheid bluswater, het tijdsbestek waarin dit geleverd moet kunnen worden als de uitvoering dienen 

bij deze objecten/gebieden nader gedefinieerd te worden. 

 

Daar waar combinaties van A, B en of C-water worden geadviseerd wordt opgemerkt dat deze complementair 

aan elkaar zijn. Dus; een advies waarin A-water en B-water met ieder een capaciteit van 60m³/uur wordt 

geadviseerd betekent in totaliteit 120m³/uur beschikbaar. 
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Figuur 12 Schematische weergave van bluswaterbehoefte gerelateerd aan fasen 

van brandverloop (tijdbalken zijn niet op schaal). 

3.4.4 Tijdslijn 

De huidige regelgeving21 is gebaseerd op 

een aantal uitgangspunten van het 

brandverloop en de interventie die hierop 

gepleegd wordt. Hierin is een koppeling 

gelegd tussen 

brandveiligheidsvoorzieningen en 

maatregelen in gebouwen enerzijds en de 

interventiemogelijkheden anderzijds. De 

(theoretische) tijdslijn die hieruit 

voortvloeit is gerelateerd aan de te 

verwachten brandweerinzet. Echter is 

hierbij geen koppeling gemaakt met het 

gebruik van bluswater. In Figuur 12 is 

getracht deze koppeling schematisch 

weer te geven. 

Voor wat betreft bluswater begint de 

tijdslijn “pas te lopen” na aankomst van de 

eerste tankautospuit. Het voortraject, 

ontstaan brand, ontdekking, alarmering 

en rijtijd, kunnen buiten beschouwing 

blijven, daar er in deze tijd nog geen 

bluswater gebruikt wordt. Uitgangspunt is 

dat een brand uit de categorie, standaard,  

maatgevend of maatwerk bestrijdbaar 

moet zijn vanaf moment van aankomst. 

De categorie maatgevend scenario  is de 

basis om de hoeveelheid bluswater vast 

te stellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21 Zie het boek: Basis voor brandveiligheid 
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3.5 Doelvoorschrift 

Ten behoeve van de brandbestrijding is tijdig voldoende bluswater voorhanden. 

 

3.6 Beleidsrichtlijnen 

Hieronder worden eerst een aantal algemene richtlijnen gegeven ten aanzien van de kwaliteit van de 

bluswatervoorzieningen. Vervolgens worden voor specifieke doeleinden richtlijnen gegeven voor de hoeveelheid 

benodigd bluswater en de afstand van de bluswatervoorziening tot objecten. Onafhankelijk van de wijze van 

uitvoering van de bluswatervoorziening 

 

3.6.1 Uitvoering bluswatervoorzieningen 

De kwaliteit van het water moet van dien aard zijn dat er geen schade aan de bluspomp kan ontstaan. Het water 

moet onder andere vrij zijn van zand, zout, chemicaliën, kiezel of andere (grove) verontreinigingen. 

Naast de aanwezigheid en bereikbaarheid is het van belang dat de bluswatervoorzieningen voor het repressieve 

brandweerpersoneel vindbaar zijn. Hiertoe dienen alle bluswatervoorzieningen, door de eigenaar, te worden 

aangemeld bij de Veiligheidsregio. Tenminste onderstaande gegevens moeten daarbij worden aangeleverd; 

• Lokatiegegevens in vorm van X-Y coördinaten; 

• Soort voorziening (bijv. brandkraan, geboorde put of open water); 

• Opbrengst in m³ per uur. 

De Veiligheidsregio gebruikt deze gegevens ten behoeve van de (digitale) operationele informatievoorziening. 

Alle bluswatervoorzieningen moeten worden aangeduid met een duidelijk bord of herkenningsteken. 

Daarnaast is het van groot belang dat de eigenaar/gebruiker van niet openbare bluswatervoorzieningen zelf de 

brandweer kan assisteren in het vinden en eventueel bedienen van de bluswatervoorziening tijdens een incident. 

 

 

3.6.2 Opstelplaatsen 

Opstelplaatsen ten behoeve van de bluswatervoorziening voor objecten bestemd voor het verblijf van personen 

moeten voldoen aan artikel 6.38 van het Bouwbesluit 2012 en zijn te bereiken via de openbare weg of via een 

verbindingsweg, zoals bedoeld in artikel 6.37 eerste lid van het Bouwbesluit 2012. Voor bluswatervoorzieningen 

op particulier terrein mogen geen hogere eisen gesteld worden aan de opstelplaatsen dan voorgeschreven in het 

Bouwbesluit 2012. Deze eisen voldoen echter alleen voor brandkranen en geboorde putten met pomp. Het is 

weinig zinvol een bluswatervoorziening te accorderen op basis van de eisen in het Bouwbesluit 2012 als die 

bluswatervoorziening vervolgens niet gebruikt kan worden, omdat het voertuig dat er gebruik van moet maken 

niet dicht genoeg bij kan komen. Daarom moet met klem geadviseerd worden om de opstelplaatsen in aanvulling 

op paragraaf 2.6.17 af te stemmen op de bluswatervoorziening, zoals beschreven in paragraaf 3.6.2.1 tot en met 

3.6.2.6. 
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3.6.2.1 Brandkranen 

Voor opstelplaatsen bij brandkranen geldt dezelfde richtlijn als voor de bluswatervoorziening voor objecten 

bestemd voor het verblijf van personen. Deze moeten voldoen aan artikel 6.38 van het Bouwbesluit 2012 en zijn 

te bereiken via de openbare weg of via een verbindingsweg, zoals bedoeld in artikel 6.37 eerste lid van het 

Bouwbesluit 2012. 

Rondom brandkranen moet altijd een obstakelvrije ruimte aanwezig zijn met een diameter van 1,8 meter. 

Brandkranen in trottoirs moeten ten minste 35 cm van de trottoirband liggen, indien langs-parkeren wordt 

toegepast. Bij gestoken parkeren moet die afstand 0,75 m zijn. Daarnaast moet de intrededruk tenminste 0,5 bar 

bedragen. 

3.6.2.2 Geboorde putten 

Voor opstelplaatsen ten behoeve van geboorde putten gelden, in aanvulling op de richtlijnen voor brandkranen, 

de volgende richtlijnen:  

 De afstand tussen een opstelplaats en een open geboorde put22 mag niet groter zijn dan 2 meter; 

 De afstand tussen een opstelplaats en een gesloten geboorde put zonder pomp mag niet groter zijn dan 

8 meter; 

 De verticale afstand tussen het waterniveau van een geboorde put zonder pomp en de opstelplaats is 

maximaal 4 meter (i.v.m. daling waterpeil bij het aanzuigen); 

 De afstand tussen een opstelplaats en een geboorde put met pomp mag niet groter zijn dan 20 meter. 

 

In de Waterwet is opgenomen dat voor het aanleggen van een geboorde put t.b.v. bluswatervoorziening in een 

aantal gevallen een vergunning noodzakelijk is. Als bevoegd gezag is het Waterschap de instantie die een 

vergunningaanvraag behandeld en de vergunning voor aanleg van een geboorde put en/of wateronttrekking 

verleend. Bij deze instantie dient ook nagevraagd te worden of een vergunning noodzakelijk is.  

De exacte plaatsbepaling van de geboorde put dient in overleg met de brandweer te worden bepaald.  

Geboorde putten dienen te worden aangelegd en uitgevoerd conform de Richtlijnen voor de aanleg en installatie 

van brandputten EGB (Stichting erkenning voor het grondboor- en bronbemaling bedrijf). Beregeningsputten 

(vaak aanwezig in de nabijheid van agrarische bedrijven) zijn bruikbaar als bluswatervoorziening indien deze 

putten voldoen aan deze richtlijn. 

Alleen gesloten geboorde putten met een pomp kunnen voldoen aan de definitie van A-water. 

                                                           
22 Een open geboorde put is een geboorde put zonder aanzuigleiding. 
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3.6.2.3 Open water en (bluswater)bassins 

Voor opstelplaatsen ten behoeve van open water / (bluswater)bassins gelden, in aanvulling op de richtlijnen voor 

brandkranen, de volgende richtlijnen:  

 Een bluswaterbassin moet zodanig ontworpen en aangelegd te zijn dat de brandweer in staat is om met 

het gebruik van 10m zuigslang de benodigde hoeveelheid bluswater te onttrekken; 

 De totale werkelijke afstand tussen het water en de opstelplaats bedraagt voor een tankautospuit 

maximaal 7 meter; 

 De verticale afstand tussen het (laagste) waterniveau en de opstelplaats bedraagt voor een 

tankautospuit maximaal 5 meter; 

 De benodigde diepte van het water bedraagt (voor een tankautospuit) 0,5 meter bij stromend water en 

1m bij stilstaand water bij de laagste waterstand; 

 Indien de opstelplaats haaks ligt ten opzichte van de waterkant, moet op een afstand van 2 meter van de 

waterkant een verhoging (stootrand) worden aangebracht met een hoogte van 15 tot 20cm; 

 Indien sprake is van kans op vervuiling door bijvoorbeeld waterplanten of zand, moeten hiertegen 

voorzieningen getroffen worden. Dit kan bijvoorbeeld door 15 cm onder het laagste waterpeil een 

betonnen ring aan te brengen met een diameter van minimaal 1 meter en een diepte van minimaal 60 

cm. Let op deze maten gelden voor het gebruik met een tankautospuit, voor gebruik van dompelpomp 

gelden andere maten zoals opgenomen in paragraaf 3.6.2.4. 

Aanwezige voorzieningen zoals beregeningsvijvers, regenwaterbassins, zwembaden etc. kunnen gebruikt worden 

als zijnde bluswaterbassin, mits deze voldoen aan bovenstaande criteria. 

3.6.2.4 Bluswaterriool met brandput 

Een bluswaterriool is een riool, dat in verbinding staat met open water. Voor het onttrekken van water aan dat 

riool worden zuigschachten of brandputten geplaatst. In tegenstelling tot andere rioolstelsels dient een 

bluswaterriool altijd gevuld te zijn met water. Zie Figuur 14 

 

 

Figuur 14 schematische weergave bluswaterriool 

 

Eisen ten behoeve van een bluswaterriool: 

 Maatvoering schacht binnendiameter 60 cm; 

 Minimale onbeperkte toevoer van water voor het bluswaterriool bedraagt 360m3/h; 

 Putdeksel om brandput af te sluiten; 

 Tralies voor buis of een andere functionele voorziening om te voorkomen dat grof afval in het 

bluswaterriool terecht komt; 

 Aanwezigheid van een controle en onderhoudsschacht inclusief zonk. In de zonk kan klein sediment 

worden afgevangen zodat het bluswaterriool niet dichtslibt; 

 Bord plaatsen waarop staat aangegeven dat het een bluswaterwinplaats betreft. 
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Indien het bluswaterriool aangelegd wordt voor waterinname door een dompelpomp (zie 3.6.2.5) dan veranderen 

er drie eisen: 

 Maatvoering schacht 1x3 meter; 

 Telescoop hek of andere valbeveiliging zodat als het bluswaterriool geopend is er niemand kan invallen 

(pomp moet nog wel te water gelaten kunnen worden); 

 Dicht luik of hekwerk (i.v.m. voorkomen vandalisme) met slot (driehoek sleutel) om brandput af te sluiten 

en door maximaal 2 personen te openen.  

3.6.2.5 Dompelpomp 

Voor opstelplaatsen ten behoeve van bluswatervoorzieningen waarbij een dompelpomp ingezet moet kunnen 

worden, gelden, in aanvulling op de richtlijnen voor brandkranen, de volgende richtlijnen:  

 De opstelplaats die nodig is voor het afzetten van de containerbak en het deponeren van de pomp in het 

water heeft een afmeting van 4 bij 30 meter; 

 De totale afstand tussen het water en de opstelplaats bedraagt voor een dompelpomp maximaal 60 

meter; 

 De verticale afstand tussen het waterniveau en de opstelplaats bedraagt voor een dompelpomp bij 

voorkeur 3 meter, maar maximaal 30 meter, afhankelijk van de afstand tot het object; 

 De benodigde diepte van het water bedraagt voor een dompelpomp 0,5 meter bij stromend water en 1 m 

bij stilstaand water.   

3.6.2.6 Sprinklersystemen 

Sprinklersystemen worden vaak ingezet als gelijkwaardigheidsoplossing voor grote brandcompartimenten. Voor 

zover dit het geval is, kunnen sprinklersystemen dus niet gezien worden als een aanvulling op de reguliere 

bluswatervoorziening. Indien de watervoorziening van sprinklerssystemen overcapaciteit heeft, kan deze 

overcapaciteit worden ingezet als aanvulling op de reguliere bluswatervoorziening. In de vergunning moet 

duidelijk opgenomen worden dat alleen de overcapaciteit als aanvulling op de bluswatervoorziening gezien mag 

worden. Indien de overcapaciteit door toekomstige ontwikkelingen alsnog ten behoeve van het sprinklersysteem 

wordt ingezet, vervalt deze als bluswatercapaciteit. Dit maakt een dergelijke oplossing kwetsbaar. Daarnaast 

moet het vulpunt en de afstand van het vulpunt tot de opstelplaats voldoen aan de in dit document gestelde 

richtlijnen. 
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3.7 Onderhoud van bluswatervoorzieningen 

In het Bouwbesluit 201223 is reeds geregeld dat een aanwezige voorziening ten alle tijden dient te functioneren 

zoals de geldende voorschriften voor die betreffende installatie. Controle en onderhoud van 

bluswatervoorzieningen dient, onder verantwoordelijkheid van de eigenaar, te worden uitgevoerd zoals bedoeld in 

het Bouwbesluit 2012.  

 

                                                           
23 Bouwbesluit 2012 artikel 1.16 Zorgplicht 
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3.8 Hoeveelheid bluswater 

3.8.1 Bluswatermatrix voor gebouwen en bouwwerken 

De bluswaterbehoefte voor de maatgevende incidenten is in beeld gebracht op basis van Bijlage 3 

Bluswatermatrix Brabant waarin gebruiksfuncties en gebiedstypes zijn gecombineerd. Deze gebruiksfuncties en 

gebiedstypes wijken enigszins af van de vaak gebruikte indelingen in de bouwregelgeving en de ruimtelijke 

ordening. Toch is gekozen voor deze matrix als basis omdat hiermee recht wordt gedaan aan bestuurlijke keuzes 

en in alle Veiligheidsregio’s toepasbaar is. Door de koppeling van gebiedstypes en gebruiksfuncties is er voor de 

adviseurs van de brandweer een raamwerk gemaakt op basis waarvan er een vertaling gemaakt kan worden van 

de regels naar de risico’s. 

 

3.8.1.1 Generieke beschrijvingen 

In de onderstaande tekst worden generiek de meest voorkomende gebruiksfuncties en gebiedstypen toegelicht. 

Het betreft hier een denkkader. De bluswatermatrix is daarbij eenvoudig genoeg om voor externe partijen, zoals 

gemeenten en bijvoorbeeld Brabant Water, een inzichtelijk te maken hoe groot de bluswaterbehoefte is. 

Het is de expertise van de adviseur om in individuele gevallen, de genoemde getallen, daar waar mogelijk 

naar beneden bij te stellen, en daar waar noodzakelijk, naar boven bij te stellen, op basis van de risico’s 

op onbeheersbare brand. Deze bijstelling kan door de adviseurs worden voorzien van toelichting die 

recht doet aan de uitgangspunten van dit document. De adviseur zal hierbij onder andere het kenmerken 

schema gebruiken zoals weergegeven in paragraaf 3.3 (Figuur 9). 

 

De bluswatermatrix bestaat uit gebruiksfuncties en gebiedstypen. De gebruiksfuncties zijn zoveel mogelijk 

ontleend uit het Bouwbesluit 2012. Hieraan zijn voor de toepasbaarheid op bluswater de functies evenementen 

en nachtrecreatie (=campings en bungalowparken) toegevoegd. 

 

De gebiedstypen komen uit de wereld van de ruimtelijke ordening en sluiten hiermee aan bij de gemeentelijke taal 

en ordening van de openbare ruimte. Hierbij onderscheiden we de volgende gebiedstypen; 

 Woonwijken, maximaal vier bouwlagen, kleinschalige winkelgebieden; 

- vanaf  1945; Woonwijk met gebouwen van maximaal vier bouwlagen waarbij de gebruiksfunctie 

wonen overheerst, maar waarin ook aan wonen gerelateerde gebruiksfuncties, zoals winkels, 

scholen etc. voor kunnen komen. 

- voor  1945; woonwijk met gebouwen van maximaal vier bouwlagen waarbij de gebruiksfunctie 

wonen overheerst, maar waarin ook aan wonen gerelateerde gebruiksfuncties, zoals winkels, 

scholen etc., voor kunnen komen. En waarin (voornamelijk) gebouwen voorkomen die gebouwd 

zijn voor  1945, waardoor de kans op branduitbreiding groot is. 

 Woonwijken, vijf en meer woonlagen; 

Woonwijk met gebouwen van vijf of meer bouwlagen waarbij de gebruiksfunctie wonen overheerst, maar 

waarin ook aan wonen gerelateerde gebruiksfuncties, zoals winkels, scholen etc, voor kunnen komen. 

 Binnenstedelijk gebied (dichte bebouwing en/of historische bebouwing); 

Binnenstedelijke gebieden laten zich kenmerken door intensieve bebouwing ten behoeve van wonen, 

winkelen, onderwijs, recreëren etc. Deze gebieden kenmerken zich door de intensiteit van bebouwing, 

smalle straten, slechte bereikbaarheid, grote inzetdiepte waarbij vaak veel gebouwen aan/tegen elkaar 

gebouwd zijn. Dit zorgt veelal voor een beperkte bereikbaarheid en een verhoogde kans op 

branduitbreiding naar andere gebouwen.  

 Bedrijventerreinen; 
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Een bedrijventerrein is een gebied binnen of buiten de bebouwde kom van een stad of dorp dat in eerste 

instantie bedoeld is voor de vestiging van industriële bedrijven en/of kantoren. 

 Bijzondere industrie; 

Bijzondere industrie is een gebied waarbinnen petrochemische industrie, BRZO-inrichtingen en bedrijven 

met grootschalige opslag van gevaarlijke stoffen gevestigd zijn. 

 Buitengebied (agrarisch); 

Het buitengebied is een begrip uit de ruimtelijke ordening dat betrekking heeft op grond buiten de 

bebouwde kommen van steden en dorpen. Een groot deel van deze grond heeft een agrarische 

bestemming: zij is in gebruik ten behoeve van akkerbouw en veeteelt. Ook andere bestemmingen, zoals 

wonen, natuur en recreatie komen voor. 

 Natuurgebied; 

Een natuurgebied is een gebied met opvallende eigenschappen als het gaat om flora, fauna, 

geologische of landschappelijke gesteldheid, zoals dit bijvoorbeeld tot uiting komt in een grote 

uitgestrektheid. Deze gebieden kennen met name een recreatief gebruik zoals wandelen en fietsen op 

daarvoor aangelegde paden en wegen. 

 Bijzondere infrastructuur; 

Onder bijzondere infrastructuur verstaan we bouwwerken, zoals tunnels waarbij een verkeersfunctie 

wordt gecombineerd met een andere gebruiksfunctie, maar ook bijvoorbeeld bouwwerken in het kader 

van leidingtracés gasverdeelstation, transformatorstations etc. 

 

De reden dat gekozen is voor deze indeling heeft te maken met het feit dat het Bouwbesluit 2012 in principe geen 

onderscheid maakt waar het bouwwerk staat terwijl dit voor de bluswaterbehoefte wel degelijk van belang is. Het 

maakt bijvoorbeeld voor de repressieve inzet, en daarmee de bluswaterbehoefte, uit of een hotel in een oude 

historische binnenstad staat of dat ditzelfde hotel in een buitengebied staat.  

We zijn ons ervan bewust dat naast de gekozen indeling ook talrijke andere indelingen mogelijk waren geweest. 

Herkenbaarheid binnen de gemeenten en het feit dat andere indelingen nauwelijks tot andere bluswaterbehoefte 

zouden hebben geleid hebben ons tot deze keuze gebracht. 

 

De bluswatermatrix kent een verband met het regionale dekkings- en spreidingsplan. Immers kennen de 

bluswaterbehoefte, maar ook de mogelijkheden van bluswatertransport van de brandweer, een onderling 

verband. Deze matrix is gebaseerd op de huidige stand van de techniek en de huidige inzichten van 

brandbestrijding. Het afwijken van de matrix is mogelijk, zo lang dit aansluit bij de huidige stand van zaken voor 

wat betreft mensen, middelen en materieel, die als basis hebben gediend voor deze matrix. 

3.8.1.2 Verwachtingen ten aanzien van het optreden van de brandweer 

De brandweer geeft in deze leidraad op basis van algemene uitgangspunten en de huidige inzichten een 

verwachting aan ten aanzien van het optreden, zoals dat onder normale omstandigheden bij brand wordt gedaan. 

In een aantal gevallen zullen de omstandigheden maken dat er op een andere (vaak voor de brandweermensen 

veiligere) manier zal moeten worden opgetreden. Vaak heeft dat gevolgen voor het schadebeeld dat kan 

ontstaan. De in deze tekst aangegeven doelstellingen en verwachtingen ten aanzien van de inzet zijn bedoeld om 

beeld te geven en interne duiding te geven aan de opgenomen tekst en getallen.  

Het is dus geen resultaatverplichting die de brandweer in alle gevallen kan hanteren. Het is bedoeld om het 

bluswateradvies te kunnen onderbouwen en desnoods in maatwerk om te kunnen zetten. 
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3.8.2 Bluswaterscenario’s 

 

Er zijn 5 maatgevende inzetscenario’s geformuleerd, deze zijn genoemd 10, 15, 20, 30 en 40. Aan de hand van 

de maatgevende inzetscenario’s is de behoefte aan bluswater bepaald. Ter illustratie zijn voor elk scenario foto’s 

bijgevoegd, welke een beeld vormen van het beschreven scenario. Per scenario is het benodigde 

brandweerpotentieel beschreven wat benodigd is voor de daadwerkelijke bestrijding van het incident. 

Brandweermaterieel wat noodzakelijk is voor de aanvoer van bluswater (zoals WTS-systemen en tankwagens) 

zijn hierin niet opgenomen, omdat zij alleen een watertransportfunctie hebben en geen blusacties uitvoeren. 
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GRAFIEK; SCENARIO 10 

3.8.2.1 Scenario 10 

Scenario 10 is het lichtste maatgevende 

bluswaterscenario. Dit scenario is bijvoorbeeld van 

toepassing bij de gebruiksfunctie wonen in 

woonwijken vanaf  1945, met maximaal vier 

bouwlagen en kleinschalige winkelgebieden.  

 

Hier gaan we uit van een inzet door twee 

tankautospuiten en een redvoertuig.  

De eerste blusactie en eventuele redding gebeurt 

met het in de tank aanwezige water. Met name het 

eerste voertuig zal hierbij water gebruiken voor de 

brandbestrijding. De tweede tankautospuit zal veelal 

ingezet worden op de belendende bouwwerken en 

de hoogwerker zal brandbestrijding op hoogte 

ondersteunen.  

 

Derhalve is dus geen A-water nodig. 

Het geschatte maximale debiet aan water bedraagt 1.000 l/min (B-water).  

 

In deze grafiek is te zien dat de brandweer gedurende de eerste 15 minuten gebruik maakt van het in de tank 

aanwezige water. Het maatgevend scenario 10 kent, door de verhoudingsgewijs beperkte vuurlasten, en het feit 

dat de brandweer voor het eerste kwartier zelf het water bij zich heeft, geen behoefte aan A-water.  

Na de eerste 15 minuten dient extern bluswater beschikbaar te zijn (B-water). Er wordt van uitgegaan dat 

(theoretisch) binnen 60 minuten (met B-water) de brand bestreden is.  

Als de brand escaleert en niet binnen 60 minuten is bestreden, heeft de brandweer behoefte aan additioneel C-

water; totaal 180 m³/uur middels B- en C-water.  

 

Afbeelding 1 

 

Afbeelding 2 
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GRAFIEK; SCENARIO 15 

 

3.8.2.2 Scenario 15  

Scenario 15 is vergelijkbaar met maatgevend scenario 10 maar 

speelt zich af in het buitengebied. Ook hier gaan we uit van een 

inzet door twee tankautospuiten en een redvoertuig.  

Het fysieke veiligheidsrisico is gelijk met het risico in scenario 

10; de eerste blusactie en eventuele redding gebeurt met het in 

de tank aanwezige water.  

Bij een brand in het buitengebied zal door de vermoedelijk 

langere aanrijtijden eerder overgegaan moeten worden op lage 

druk, omdat de brand zich waarschijnlijk heeft ontwikkeld tot een 

uitslaande brand. Dat betekent dat voor afscherming van 

eventueel belendende bouwwerken meer B-water (90 i.p.v. 60 

m³/uur) nodig is. 

 

Derhalve is dus geen A-water nodig. 

Het geschatte maximale debiet aan water bedraagt 1.500 l/min (B-water). 

In de grafiek is de bluswaterbehoefte voor dit scenario weergegeven. Bij verdere escalatie van de brand is 

additioneel 120 m3/uur nodig middels C-water; totaal 210 m3/uur middels B- en C-water. 

 

 

Afbeelding 3 (woonhuis met garage) 
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GRAFIEK; SCENARIO 20 

 

3.8.2.3 Scenario 20 

Scenario 20 is een maatgevend scenario zoals we dat 

bijvoorbeeld vinden bij gezondheidszorgfuncties met 

bedgebied en celfuncties. Ook in een gebiedstype met 5 of 

meer bouwlagen of bouw van voor 1945, niet zijnde 

binnenstedelijk gebied, is scenario 20 van toepassing.  

 

Net als bij scenario 10 en 15, gaan we er hier vanuit dat de 

brand wordt bestreden door inzet van twee tankautospuiten 

en een redvoertuig. De gebruiksfuncties die ingedeeld zijn in 

scenario 20 zijn veelal complexer van aard. Door de te 

verwachten uitbreidingssnelheid en/of hogere vuurlast en/of 

grotere complexiteit is er minder tijd beschikbaar om 

bluswater op te bouwen. Er moet rekening worden gehouden 

met een langere verkenningstijd, en de mogelijkheid dat de 

brandweer (beperkte) ontruimingstaken heeft.  

 

Derhalve kent scenario 20 een A-water behoefte (binnen 3 

minuten beschikbaar).  

Het geschatte maximale debiet aan water bedraagt 1.000 l/min (A-water). 

Omdat er reeds na 3 minuten extern bluswater beschikbaar is het niet nodig om na 15 minuten opnieuw extern 

bluswater (B-water) toe te voegen. In de bovenstaande tabel is dit weergegeven.   

Bij verdere escalatie van de brand is additioneel 120 m3/uur nodig middels C-water; totaal 180 m3/uur middels B- 

en C-water. 

Indien C-water niet beschikbaar is binnen 1 uur dan dient er bij scenario 20 een zekerstelling te zijn middels een 

andere watervoorziening met voldoende capaciteit.  

 

Indien preparatieve voorzieningen in een gebouw zijn aangebracht moet de aanwezige bluswatervoorziening 

hierop afgestemd zijn. 

 

 

Afbeelding 4 

 

Afbeelding 5 (bouwjaar voor 1945) 

 

Afbeelding 6 (meer dan 4 bouwlagen) 
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GRAFIEK; SCENARIO 30 

 

 

3.8.2.4 Scenario 30 

Scenario 30 is een maatgevend scenario zoals we dat 

kennen voor grotere, complexere panden met een hogere 

vuurlast. Denk bijvoorbeeld aan winkelcentra, 

parkeergarages/-kelders of agrarische 

industriegebouwen.  

 

Bij scenario 30 gaan we ervan uit dat de brand wordt 

bestreden door 3 tankautospuiten en een redvoertuig 

(hoogwerker). Net als bij scenario 20 is vanwege de 

mogelijke complexiteit van de inzet er minder tijd om 

bluswater op te bouwen. 

  

Derhalve kent scenario 30, net als scenario 20, een A-

water behoefte (binnen 3 minuten beschikbaar). Vanwege 

de potentieel grotere vuurlast is, in tegenstelling tot 

scenario 20, binnen 15 minuten aanvullend water nodig 

(B-water).  

Het geschatte maximale debiet aan water bedraagt 2.500 l/min (A- en B-water). 

Ook is er behoefte aan een groter debiet voor wat betreft C-water (240 m3/uur bij verdere escalatie ten opzichte 

van scenario 20).  

Bij verdere escalatie van de brand is additioneel 240 m3/uur nodig middels C-water; totaal 330 m3/uur middels A-

,B- en C-water. 

 

Indien C-water niet beschikbaar is binnen 1 uur dan dient er een zekerstelling te zijn middels een andere 

watervoorziening met voldoende capaciteit. 

 

Afbeelding 7 Afbeelding 8 
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GRAFIEK; SCENARIO 40 
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3.8.2.5 Scenario 40 

Scenario 40 is het zwaarste maatgevende bluswaterscenario. Dit kennen we bijvoorbeeld voor industriefuncties 

en voor binnenstedelijk gebied (dichte bebouwing en/of historische gebouwen) vanwege de hogere vuurlasten, 

complexe bebouwing en/of slechte bereikbaarheid. Bij scenario 40 gaan we ervan uit dat de brand wordt 

bestreden door inzet van 4 tankautospuiten en 1 hoogwerker. 

Ten opzichte van scenario 30 kent dit scenario dus een zwaardere bluswaterbehoefte (120 in plaats van 90 

m³/uur) voor B-water.  

Het geschatte maximale debiet aan water bedraagt 3.000 l/min (A- en B-water). 

Bij verdere escalatie van de brand is additioneel 240 m3/uur nodig middels C-water; totaal 360 m3/uur middels B- 

en C-water. 

 

Indien C-water niet beschikbaar is binnen 1 uur dan dient er een zekerstelling te zijn middels een andere 

watervoorziening met voldoende capaciteit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de volledigheid; zwaardere scenario’s dan scenario 40 komen voor. Bedrijven die een (dermate) verhoogd 

brandrisico met zich mee brengen, zoals bijvoorbeeld (sommige) BRZO bedrijven dienen zelf in adequaat 

bluswater te voorzien. Dit betreft maatwerk en valt buiten de openbare bluswatervoorzieningen. 

 

 

Afbeelding 9 

 

Figuur 10 
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3.8.3 Bluswaterbehoefte (Spoor)wegen 

Aanwezigheid bluswatervoorziening 

Nabij risicogebieden op de spoorweg (zie paragraaf 2.6.5) of wegen (zie paragraaf 2.6.6), dient er binnen 200 

meter en bij elke toegangsdeur van een geluidsscherm een bluswatervoorziening met voldoende capaciteit 

aanwezig te zijn. De bluswatervoorziening dient vrijgehouden te worden, zodanig dat hiervan onbelemmerd 

gebruik kan worden gemaakt. 

Nabij rechte, overige spoorzones worden, buiten risicogebieden, lagere eisen gesteld aan de aanwezigheid van 

een bluswatervoorziening, omdat de kans op een incident en de effecten hiervan kleiner zijn.  

Indien in de nabijheid van (spoor)wegen oppervlaktewater of een andere voorziening waaruit bluswater geleverd 

kan worden, dient deze ingericht te worden als bluswatervoorziening zoals beschreven in paragraaf 3.6. 

 

Hoeveelheid Bluswater 

De bluswaterbehoefte bij (spoor)wegen is sterk afhankelijk van het type incident. 

Een autobrand of een toiletbrand in een passagierstreincoupe is een standaard incident dat bestreden wordt met 

water uit de tank van een tankautospuit. In het algemeen wordt er bij transportscenario’s van uitgegaan dat geen 

aanvullende bluswatervoorzieningen benodigd is bij redding van slachtoffers. 

Bluswatervoorzieningen bij (spoor)wegen zijn vooral van belang voor de bestrijding van incidenten met 

gevaarlijke stoffen. Bij een brand in een treinwagon, een vrachtwagen met lading of een auto, is het vaak mogelijk 

de brand met de tankinhoud van 1 of 2 tankautospuiten onder controle te brengen. De nevenschade die kan 

optreden als gevolg van het ontbreken van bluswater is beperkt. Dit betreft dan bijvoorbeeld andere auto’s of 

treinstellen. Als de gebouwde omgeving immers bedreigd zou worden, kan gebruik gemaakt worden van de 

bluswatervoorziening ten behoeve van die omgeving. Voor dit soort incidenten zijn aanvullende 

bluswatervoorzieningen niet noodzakelijk. 

Bij incidenten met gevaarlijke stoffen ligt dit anders. De kans op een incident tijdens het vervoer van gevaarlijke 

stoffen is klein, maar indien een incident plaats vindt kunnen de gevolgen zeer groot zijn. Er zijn al veel 

preventieve maatregelen genomen om de kans op incidenten te verkleinen, zoals een veilige inrichting van 

(spoor)wegen, BLEVE-vrij rijden. Relevante scenario’s, zoals en dreigende warme BLEVE, een plasbrand of het 

uitdampen van een plas giftige stof, kunnen binnen een kort tijdsbestek verstrekkende gevolgen hebben voor de 

wijde omgeving en vergen grote hoeveelheden bluswater. Daar waar de gebouwde omgeving niet in het invloed 

gebied ligt, is de impact veel kleiner dan waar dat wel het geval is.  

De effecten van blootstelling toxische stoffen zijn afhankelijk van blootstellingsduur en concentratie. Voor het 

scenario plasbrand bepaald de mate van hittestraling in combinatie met blootstellingsduur het letsel- en 

schadebeeld. Hieruit volgt dat snel effectief optreden het schadebeeld en de effecten positief beïnvloed. 

Bij het vervoer van gevaarlijke stoffen is de hoeveelheid vrijkomende gevaarlijke stof eindig, namelijk beperkt tot 

de inhoud van de lekkende tankwagon. Als de benodigde hoeveelheid bluswater niet tijdig ter plaatse is, dan is de 

gevaarlijke stof al opgebrand of uitgedampt en dan is bestrijding niet meer relevant.  

Incidenten met gevaarlijke stoffen moeten vaak bestreden worden met schuim. Voor schuim is behalve water ook 

schuimvormend middel nodig en schuimvormende armaturen.  

Het realiseren van een bluswatervoorziening bij (spoor)wegen is dus alleen zinvol als deze zo snel opgebouwd 

kan worden, dat die nog kan dienen voor de bestrijding van het incident en als behalve water ook tijdig voldoende 

schuimvormend middel en schuimvormende armaturen ter plaatse gebracht kunnen worden. Afhankelijk van de 

inhoud van een tankwagen of tankwagon heeft de brandweer zeer beperkt tijd om een aangestraalde tank 

voldoende te koelen. Over het algemeen geldt hierbij dat de koeling ingezet moet kunnen worden binnen 20 

minuten na het ontstaan van de brand. Voor bestrijding van een plasbrand of voorkomen van uitdamping zijn 
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geen tijden te noemen, omdat deze zeer sterk afhankelijk zijn van de soort stof, uitstroomsnelheid en 

weersomstandigheden. 

Afhankelijk van het scenario is voor de bestrijding van ongevallen bij het vervoer van gevaarlijke stoffen de 

volgende maximale hoeveelheid water24 en schuimvormend middel (SVM) nodig. 

 WATER SVM TIJDSBESTEK 

 wegen spoorwegen wegen spoorwegen  

Voorkomen 

warme 

BLEVE 

3.000 l/min 6.000 l/min Niet nodig Niet nodig Binnen 20 minuten na 

ontstaan van de brand 

Plasbrand 4.500 l/min 4.500 l/min maximaal 

4.100 l 

maximaal 

4.100 l 

Afhankelijk van 

uitstroomsnelheid.  

Uitdampen 

gevaarlijke 

stof 

4.500 l/min 4.500 l/min maximaal 

2.250 l 

 

maximaal 

2.250 l 

 

Afhankelijk van 

uitstroomsnelheid en 

windsnelheid. 

 

Met de traditionele blusmethode is binnen een kort tijdsbestek een grote hoeveelheid bluswater nodig. Er zijn 

nieuwe blusmethodieken zoals drukluchtschuim (DLS) waarmee het mogelijk lijkt om de bluswaterbehoefte 

aanzienlijk (80%) te beperken. Indien een Veiligheidsregio gebruik maakt (of gaat maken) van een dergelijke 

blusmethodiek, kan de bluswaterbehoefte hierop worden bijgesteld. Naar verwachting zal dit leiden tot een 

besparing op de kosten van aanleg en onderhoud van bluswatervoorzieningen, maar daarentegen vergt dit een 

grote investering in materieel en personeel (opleiding en training).  

 

 

 

                                                           
24 Handreiking Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid 2012 
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3.8.4 Bluswaterbehoefte Natuurgebieden 

In natuurgebieden zijn over het algemeen geen reguliere bluswatervoorzieningen in de vorm van brandkranen 

aanwezig. Voor het bestrijden van natuurbranden zijn bovendien grote hoeveelheden bluswater nodig. De 

benodigde inrichting van de bluswatervoorziening voor natuurgebieden is afhankelijk van de repressieve tactiek 

en is daarom altijd maatwerk. 

De mate waarin een natuurgebied beschermd dient te worden tegen onbeheersbare natuurbranden wordt 

enerzijds bepaald door de veiligheid voor in het natuurgebied aanwezige personen en anderzijds door de 

ecologische waarde van het natuurgebied.  

Voor de bebouwing in natuurgebieden gelden de richtlijnen voor bluswatervoorziening bij bouwwerken onverkort. 

Zoals in paragraaf 2.6.4. Bereikbaarheid van gebieden die niet via de openbare weg ontsloten worden, is 

beschreven, zijn er natuurgebieden met een hoge ecologische en/of natuurhistorische waarde.  

Voor gebieden met een hoge ecologische en/of natuurhistorische waarde, gelden nadere richtlijnen ten aanzien 

van de bluswatervoorziening. Voor overige natuurgebieden, worden geen nadere richtlijnen gegeven. Dit betekent 

dat het risico dat deze natuurgebieden (grotendeels) verloren gaan als gevolg van een natuurbrand, 

geaccepteerd wordt. De bluswatervoorziening voor natuurgebieden met een hoge ecologische en/of 

natuurhistorische waarde wordt vastgelegd in een bereikbaarheidskaart. Op de bereikbaarheidskaart staan de 

waterwinpunten, de aard van de waterwinpunten en de capaciteit. 

 

3.8.5 Bluswaterbehoefte Kampeerterreinen en evenemententerreinen 

In de Handreiking Brandveiligheid Kampeerterreinen van de NVBR, worden onder meer richtlijnen gegeven voor 

de bluswatervoorziening op kampeerterreinen. Deze zijn ook toepasbaar voor evenemententerreinen en worden 

hieronder geconcretiseerd. 

Op kampeerterreinen en evenemententerreinen staan tenten, caravans en attracties. Dit zijn geen gebouwen 

zodat de regels uit het Bouwbesluit 2012 hier niet zonder meer voor gelden. In de handreiking Brandveiligheid 

Kampeerterreinen van de NVBR wordt gewerkt met brandcompartimenten die groter zijn dan 1 caravan of tent. In 

de handreiking Brandveiligheid Kampeerterreinen, wordt expliciet met een brandcompartiment van 1.000 m2 

gewerkt. In het onderstaande worden daarom richtlijnen gegeven voor de bluswatervoorziening in relatie tot 

compartimenten van ieder 1.000 m2 in plaats van. de caravans, tenten of attracties die zich in zo’n compartiment 

bevinden. 

Op een kampeerterrein of evenemententerrein zijn plaatsen waar zich tenten, caravans en attracties bevinden, 

verdeeld in gebiedjes die samen een compartiment vormen. Deze compartimenten hebben elk een oppervlakte 

van maximaal 1.000 m2.  

Voor de bluswatervoorziening op kampeerterreinen en evenemententerreinen gelden de volgende richtlijnen: 

De afstand van de rand van een compartiment van maximaal 1.000 m2 op een kampeerterrein of 

evenemententerrein tot de bluswatervoorziening is niet groter dan 40 meter. 
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3.9 Bluswatervoorzieningen op particulier terrein 

Bij een ontoereikende openbare bluswatervoorziening moet de eigenaar van het bouwwerk zorgen voor een 

doeltreffende niet-openbare bluswatervoorziening. 

Op grond van artikel 6.30, eerste lid van het Bouwbesluit 2012 dient een bouwwerk een toereikende 

bluswatervoorziening te hebben. Artikel 6.30 en ook de toelichting legt echter niet duidelijk de 

verantwoordelijkheid voor deze bluswatervoorziening vast. 

De Raad van State heeft op 9 november 2011 uitgesproken dat het de verplichting en verantwoordelijkheid van 

gemeenten is om openbare bluswatervoorzieningen te realiseren. De Raad van State maakt daarbij wel de 

volgende kanttekening: “het is de verantwoordelijkheid van de gemeente om openbare bluswatervoorzieningen te 

realiseren. Deze verplichting strekt echter niet zo ver dat indien door de inrichting van een particulier terrein de 

afstand tussen de brandweeringang(en) en een openbare bluswatervoorzieningen meer dan 40 meter bedraagt, 

de verantwoordelijkheid van de gemeente zich ook uitstrekt over het particuliere terrein”.25 

De openbare bluswatervoorziening is ontoereikend indien de afstand tussen de perceelgrens en de 

brandweeringang meer dan 40 meter bedraagt, terwijl er wel A-water vereist is, of als de capaciteit van de 

dichtstbijzijnde openbare bluswatervoorziening onvoldoende is voor de aard van het bouwwerk. In dat geval dient 

de eigenaar van het bouwwerk zorg te dragen voor een niet-openbare bluswatervoorziening die aan dezelfde 

eisen moet voldoen als de openbare bluswatervoorziening. 

Door de afstand tussen de perceelgrens en de brandweeringang als criterium te nemen (in plaats van de afstand 

tussen de brandweeringang en de bluswatervoorziening), wordt voorkomen dat eigenaren van percelen 

bestaande tekortkomingen in de openbare bluswatervoorziening moeten goedmaken. Als de 

bluswatervoorziening bijvoorbeeld 100 meter van een brandweeringang ligt, maar de afstand van de 

perceelsgrens tot die brandweeringang is 20 meter, dan ligt het probleem bij de gemeente. 

De bluswatervoorziening mag door de ligging ten opzichte van een bouwwerk niet onbruikbaar worden door de 

gevolgen van brand of ongeval met gevaarlijke stoffen in dat bouwwerk. 

De eigenaar van het bouwwerk is behalve voor de aanleg van de bluswatervoorziening verantwoordelijk voor de 

adequate werking en het onderhoud van de bluswatervoorziening op het eigen terrein. Dat houdt ook in dat de 

brandkranen en andere waterwinplaatsen vrijgehouden worden en dat hiervan onbelemmerd gebruik kan worden 

gemaakt. 

Indien in een niet-openbare bluswatervoorziening een omloopleiding geplaatst wordt om te voldoen aan de 

capaciteitseis, dient deze te worden voorzien van een medium gestuurde klep. Indien bij waterleidingnetwerken 

op particulier terrein de benodigde brandkranen op dezelfde leiding zijn aangesloten en de dagelijkse capaciteit 

van deze waterleiding normaal is gedimensioneerd op het dagelijkse gebruik op het perceel, is dit niet voldoende 

om aan de vereiste capaciteit ten behoeve van bluswater te voldoen. Om die reden zal er ter plaatse van de 

waterleidingaansluiting een omloopleiding moeten worden geplaatst. Deze dient in samenspraak met de 

brandweer te worden voorzien van een medium gestuurde klep, die in geval van brand automatisch de 

waterleiding op het juiste capaciteitsniveau moet brengen. Voor bestaande situaties volstaat een door de 

brandweer goedgekeurde motorbediende afsluiter. 

                                                           
25 LJN: BU3728, Raad van State, 201010604/1/H1 (9 november 2011) 
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Bijlage 1: Maateenheden bluswatervoorziening 

De brandweer drukt bluswaterdebieten doorgaans in liters per minuut (l/min) uit. Andere organisaties rekenen 

echter in het aantal kubieke meters per uur (m3/uur). Het omrekenen van liter per minuut naar kubieke meter per 

uur is vrij eenvoudig, namelijk: delen door 1.000 (om van liters naar kubieke meter te gaan) en vermenigvuldigen 

met 60 (om van minuten naar uren te gaan). In tabel 1 is dit voor de meest gangbare debieten gedaan. 

In tabel 2 is een indicatie gegeven van de waterlevering van brandkranen zoals deze geplaatst worden op 

verschillende leidingdiameters, de opbrengst is mede afhankelijk van de druk in het leidingnet. 

 

l/min m3/uur 

125 7,5 

250 15 

500 30 

1.000 60 

1.500 90 

2.000 120 

2.500 150 

3.000 180 

3.500 210 

4.000 240 

4.500 270 

Tabel 1:van liter per minuut naar kubieke meter per uur 

 

Leiding diameter Opbrengst in stedelijk gebied Opbrengst in landelijk gebied 

65 mm Maximaal 650 l/min Maximaal 415 l/min 

100 mm 1.000 – 1.330 l/min 330 – 450 l/min 

150 mm 1.660 – 2.080 l/min 830 – 1.000 l/min 

200 mm 2.500 – 2.910 l/min 1.660 – 2.000 l/min 

Tabel 2: Indicatie van wateropbrengst per leidingdiameter  
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Bijlage 2: Brief ministerie verantwoordelijkheid 
bluswatervoorziening 
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Bijlage 3 Bluswatermatrix Brabant 

 

A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C

3 15 60 3 15 60 3 15 60 3 15 60 3 15 60 3 15 60 3 15 60 3 15 60 3 15 60 3 15 60 3 15 60 3 15 60 3 15 60 3 15 60 3 15 60 3 15 60 3 15 60 3 15 60

bouw  vanaf 1945 0 60 120 0 60 120 0 60 120 0 60 120 0 60 120 0 60 120 0 60 120 0 60 120 60 0 120 0 60 120 60 0 120 60 90 240 60 120 240 60 90 240 0 60 120 60 0 120

bouw  voor 1945 60 0 120 60 0 120 60 0 120 60 0 120 60 0 120 60 0 120 60 0 120 60 0 120 60 0 120 60 0 120 60 0 120 60 90 240 60 120 240 60 90 240 0 60 120 60 0 120

60 0 120 60 0 120 60 0 120 60 0 120 60 0 120 60 0 120 60 0 120 0 60 120 60 90 240 60 0 120 60 90 240 60 90 240 60 120 240 60 90 240 0 60 120 60 0 120

60 120 240 60 120 240 60 120 240 60 120 240 60 120 240 60 120 240 60 120 240 60 120 240 60 120 240 60 120 240 60 120 240 60 120 240 60 120 240 60 120 240 # ## 240 60 120 240

0 60 120 0 60 120 0 60 120 0 60 120 0 60 120 0 60 120 0 60 120 60 0 120 0 60 120 60 0 120 60 90 240 60 120 240 60 90 240 0 60 120 60 0 120

0 60 120 0 60 120 60 90 240

0 90 120 0 90 120 0 90 120 0 90 120 0 90 120 0 90 120 0 90 120 0 90 120 60 0 120 0 90 120 60 0 120 60 90 240 60 90 240 0 60 120 0 90 120 0 60 120

0 90 120 0 90 120 0 90 120 0 90 120 0 90 120 0 90 120 0 90 120 0 90 120 60 0 120 0 90 120 60 0 120 60 90 240 0 60 120 0 90 120 0 90 120

0 60 120 0 60 120 60 90 240

nvt = komt niet voor (indien deze zich toch voordoet geldt maatwerk)
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Bijlage 4 Literatuur  

 

 Bouwbesluit 2012; 

 Wet Veiligheidsregio’s; 

 CROW- publicatie 165 – Hulpdiensten snel op de weg (februari 2002); 

 Handreiking Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid (NVBR – september 2012); 

 Handreiking Brandveiligheid Kampeerterreinen (NVBR - januari 2007) 

 Richtlijn voor de uitvoering van geluidsschermen en toegangsdeuren – Brandweereisen Proactie 
en Preparatie, Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, (huidige) versie juli 2004 

 Handboek calamiteit- en verkeersdoorsteken; Toepassing en ontwerp, Rijkswaterstaat 
Verkeerscentrum Nederland, februari 2013 

 Richtlijnen voor de aanleg en installatie van brandputten EGB (Stichting erkenning voor het 
grondboor- en bronbemalingbedrijf) 

 Korte tunnels en verdiepte bakken (Prorail 1-1-2014 met ducumentnummer OVS00030-3) 

 Brancherichtlijn optische- en akoestische signalen. 

 Basis voor brandveiligheid 2013 (Lectoraat Brandveiligheid) 

 Mobiele en stationaire installaties BRZO handboek 

 Nieuwe kijk op straalpijpvoering NIFV 

 Handboek calamiteit- en verkeersdoorsteken (RWS) 

 

Gebruikte websites: 

 www.crow.nl;  

 www.brandweer.nl;  

 www.brabantwater.nl  

 www.cbs.nl  
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Bijlage 15  Vooroverlegreacties provincie Noord Brabant + 
waterschap Brabantse Delta

Centrum Welberg, vastgesteld  605





 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Gemeente Steenbergen 

Postbus 6 

4650 AA  STEENBERGEN NB 

Brabantlaan 1 

Postbus 90151 

5200 MC ’s-Hertogenbosch 

Telefoon (073) 681 28 12 

Fax (073) 614 11 15 

www.brabant.nl 

IBAN NL86INGB0674560043 

 

 

Bereikbaarheid 

openbaar vervoer en fiets: 

www.brabant.nl/route 

Datum 

9 juli 2018 

Ons kenmerk 

C2229092/4383780  

Uw kenmerk 

- 

Contactpersoon 

T. (Thom) Jongen 

Telefoon 

(06) 55 68 66 78 

Email 

tjongen@brabant.nl 

Bijlage(n) 

- 

 

 

 

Onderwerp 

Voorontwerp-bestemmingsplan ‘Centrum Welberg’ 

 

 

 

 

Geacht college, 

 

In het kader van het wettelijk vooroverleg heeft u ons om een reactie gevraagd 

op het voorontwerp-bestemmingsplan ‘Centrum Welberg’. 

 

Wij hebben ons beperkt tot de vraag hoe het zich verhoudt tot de provinciale 

belangen die op basis van het provinciaal ruimtelijke beleid relevant zijn. Uw 

voorontwerp bestemmingsplan geeft ons geen aanleiding tot het maken van 

opmerkingen. 

 

 
 

Provincie Noord-Brabant, 

 
 

P.M.A. van Beek, 

projectleider uitvoering Wet RO 

 

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend. 

 



Waterschap

Brabantse Delta

1803120

Gem.STEENBERGEN
■Zoette

-3 AJG 2018 i 
Zb iļcombi-i -

Kopieaan:

Hh
Vertrouwelijk

Uw schrijven van 28 juni 2018
Gemeente Steenbergen Uw kenmerk
De heer H. Mailoa Zaaknummer 18.ZK03749
Pncfhi ic A Ons kenmerk 18UT009347
rubLUUj u

4650 AA STEENBERGEN NB Barcode ui mi in ii iiiiii ii mi
Behandeld door mevrouw J. Nooren
Doorkiesnummer 076 564 10 83
Datum 1 augustus 2018
Verzenddatum 2 augustus 2018

Onderwerp: wateradvies voorontwerp bestemmingsplan "Centrum Welberg"

Geachte heer Mailoa,

Op 28 juni 2018 heeft u ontwerp bestemmingsplan "Centrum Welberg" toegestuurd met het verzoek om 
conform de watertoets een advies uit te brengen, zoals bedoeld in artikel 3.1.1 lid 1 van het Besluit 
ruimtelijke ordening. Naar aanleiding van het ontwerp bestemmingsplan hebben wij de volgende op- en 
aanmerkingen.

Toelichting
Voor het berekenen van (de toename van) het verhard oppervlak in de toekomstige situatie worden enkel de 
openbare verhardingen en de dakoppervlakken meegenomen. De toekomstige tuinen worden als volledig 
onverhard beschouwd, wat in de praktijk altijd anders blijkt te zijn, doordat er onder andere schuurtjes en 
bestrating worden aangebracht.
Wij verzoeken u om de omvang van het verhard oppervlak te herzien en de mogelijkheid voor het plaatsen 
van bijvoorbeeld een schuurtje en het aanleggen van bestrating mee te nemen bij het bepalen van de 
omvang van het verhard oppervlak.

In paragraaf 1.4.2 en 1.4.3 van de waterparagraaf is de wateropgave en de waterberging uitgewerkt.
Wij willen u er op wijzen dat de waterberging boven de GHG moet liggen.

In het plan is rekening gehouden met de aanleg van een nieuwe brug over de Boomvaart, voor het aanleggen 
van deze brug is een watervergunning noodzakelijk. Omdat de Boomvaart eigendom is van het waterschap 
dient voor het aanleggen van de brug tevens privaatrechtelijke toestemming te zijn. Voor het verkrijgen van 
privaatrechtelijke toestemming kan contact opgenomen worden met de afdeling vastgoed via 
vastaoed@brabantsedelta.nl.

Planregels en verbeelding
Geen opmerkingen.

FINALIST
.m'M-'-ŘmW 
BESTE 2017 
OVERHEIŨS 
ORGANISATIE
VAN HET JAAR

Waterschap Brabantse Delta

Postbus 5520, 4801 DZ Breda T 076 564 10 00 F 076 564 10 11 
E lnfo@brabantsedelta.nl I www.brabantsedelta.nl K.v.K.nr: 51 181 584 
IBAN NL88 NWAB 0636 7592 02 BIC NWABNL2GXXX BTW.nr: NL812566762B01



Overige opmerkingen
Wij wijzen u erop dat er voor het uitvoeren van werkzaamheden in of rondom oppervlaktewaterlichamen of 
waterkeringen en voor het onttrekken/infiltreren van grondwater, gebods- of verbodsbepalingen kunnen 
gelden op basis van de Keur. Veelal is voor werkzaamheden die consequenties hebben voor de 
waterhuishouding en het waterbeheer een vergunning van het waterschap benodigd. In sommige gevallen 
kan een werkzaamheid onder een Algemene regel vallen, waardoor er onder voorwaarden sprake kan zijn van 
een vrijstelling van de vergunningplicht. De Keur en de Algemene regels zijn onder andere te raadplegen op 
de website van het waterschap fwww.brabantsedelta.nl). Voor meer informatie hierover kunt u contact 
opnemen met de afdeling vergunningen via telefoonnummer 076 564 13 45.

Wateradvies
Aangezien de belangrijkste uitgangspunten voor het waterschap naar wens zijn opgenomen in het ontwerp 
bestemmingsplan geven wij een positief wateradvies.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor nadere informatie kunt u contact 
opnemen met mevrouw Ĵ. Nooren van het waterschap via telefoonnummer 076 564 10 83.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur, 
Hoofd afdeling vergunningen

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

 

Reacties inloop/informatie avond 12 juli 2017 

 

 

 

Ingekomen reacties aantal 18, vaak meerdere onderwerpen benoemd 

Samenvatting 

1. Voorkeur woningbouwvariant 1 (11x)  

2. Voorkeur woningbouwvariant  2 (1x),  

3. Complimenten over het plan. (7x) 

4. Tips inrichting plein, zoals verlichting, speelfunctie kinderen, voldoende groen, bankjes, 

fietsenstalling, interactie jeugd ouderen etc. (5x). 

5. Wordt het hele gebied een woonerf? (1x) 

6. Tegen geplande woningbouw te hoog, te veel, wens tot behoud groene afscheiding.(2x)  

7. Als er dan toch woningbouw moeten komen bij voorkeur lagere seniorenwoningen één 

laag met kap (2x) 

8. Wel voor variant 1 maar groenstrook verplaatsen (1x). 

9. Speelruimte ingetekend bij woningbouw moet verplaats worden naar het nieuwe plein 

(1x). 

10. Duurzaam bouwen + gasloos bouwen (1x)  

11. Verkeersveiligheid Kapelaan Kockstraat (algemeen) en ter hoogte van de brug in het 

bijzonder (1x) 

12. Ruimte creëren voor voetgangers op de brug (1x). 

13. Wat voor type brug wordt het? (1x) 

14. Nieuwe brug niet wenselijk, toenemende verkeerdrukte en inschijnende koplampen 

waardoor woning in waarde daalt (1x). 

15. Hoe zit het met de toegankelijkheid van de woningen aan de Kapelaan Kockstraat 56 en 

58? (1x). 

16. Straat naast Pastoor Kerckestraat 33 mag worden afgesloten (1x) 

17. Voorkeur voor kap berken voor de woningen aan de Kapelaan Kockstraat  (1x) 

18. Verzoek tot behoud voetpad tussen beuken achterkantwoningen Pastoor Keckestraat (2x) 



19. Niet te veel bomen weghalen (1x). 

20. Goede oplossing zoeken voor de juiste bomen (1x) 

21. Welke type woningen gaan er gebouwd worden koop of huur? (1x)  

22. Aandacht voor onderhoud plein, groen en water (1x). 

23. Zorg voor voldoende parkeerplaatsen (1x). 

24. Klup handhaven op het plein (1x). 

25. Nieuw fiets/voetpad langs de begraafplaats Piet Snoeijerspad noemen.  

26. Suggestie nieuwe straatnaam hofje woningbouw. Klaprozenhof (1x) 

27. Verzoek aanleg zebrapad ter hoogte van de kerk. (1x) 

 

Beantwoording 

1. Tijdens de avond bleek uit de mondelinge reacties al duidelijk dat er een voorkeur was 

voor variant 1 (woningbouw rondom een binnenterrein). Dit wordt bevestigd door de 

schriftelijke reacties. Variant 1 zal dan ook in het ontwerpbestemmingsplan als 

uitgangspunt worden aangehouden. 

2. De meerderheid is voorstander van variant 1. Ook wij hebben los van de mening van 

de meerderheid ook een voorkeur voor variant 1 omdat de openbare ruimte hier een 

duidelijke verblijfsfunctie kan hebben voor de direct omwonenden en het plan dan een 

meer openstructuur heeft. Bij de andere indeling wordt de openbare ruimte vooral 

gebuikt voor verkeer en parkeren en wordt de zichtlijn vanaf de Kapelaan Kockstraat/ 

Boomvaart doorbroken. 

3. Positief dat het plan goed wordt ontvangen.  

4. Na overleg met de dorpsraad is tijdens de avond aangegeven dat er nog een aparte 

werkgroep komt voor de meer gedetailleerde inrichting van het dorpsplein. Aan de 

werkgroep nemen zonder meer deel de direct betrokkenen instanties en bedrijven, 

waaronder de school, De Klup, JFK, de uitvaartondernemer en het bestuur van de 

Vaert. Ook de dorpsraad zal worden uitgenodigd om deel te nemen aan de werkgroep 

en een aantal inwoners van Welberg die zich hebben aangemeld. Pas na het 

werkgroepoverleg of de werkgroepoverleggen zal er duidelijkheid komen over de 

inrichting van het nieuwe dorpsplein. Het enige wat nu al duidelijk is, is dat er sprake 

zal zijn van een autovrijplein. 

5. Het hele gebied wordt geen woonerf. Het gebied zal zoals gebruikelijk op de 

erftoegangswegen daar waar het toegankelijk is voor auto’s worden ingericht als 

reguliere 30 km zone. Woonerven worden al jarenlang niet meer ingericht omdat dit in 

de praktijk minder verkeersveilig blijkt te zijn. Omdat de school, het crematorium en de 



Vaert in het gebied zijn gevestigd is er bovendien sprake van een wat grotere 

verkeersintensiteit dan in een reguliere woonwijk. 

6. Het vrijkomende gebied van het oude sportveld leent zich gezien zin de centrale 

ligging uitstekend voor woningbouw. Er zal geen sprake zijn van hoogbouw maar van 

een maximale bouwhoogte van twee lagen en een kap, het mag ook minder hoog zijn. 

De groenafscheiding tussen de woningen aan de Pastoor Kerckestraat en de nieuwe 

woonwijk zal verdwijnen. Door de voorkeur voor variant 1, zie punt 1 en 2, is het niet 

mogelijk cq wenselijk om een strook openbaar groen te handhaven omdat deze 

geïsoleerd komt te liggen en daardoor moeilijk onderhoud zal zijn. De bomen zijn niet 

monumentaal waardoor er ook geen reden is om behoud ervan dwingend op te 

leggen voor toekomstige kopers. Een ieder mag immers zonder vergunning een boom 

kappen in zijn tuin, tenzij deze op de lijst van waardevolle, monumentale bomen staan. 

bij deze bomen is hiervan geen sprake. Er is niet gekozen voor ruime woningbouw op 

grote kavels, dus minder intensieve bebouwing omdat hier slechts een beperkte markt 

voor is. In de gemeente stonden in juli 2017 324 woningen te koop in de bestaande 

woningvoorraad, waarvan 175 woningen vrijstaande woningen betrof. Dit is aanzienlijk 

meer dan het percentage vrijstaande woningen binnen de gemeente. Nieuwe 

woningbouw zorgt tevens voor een stukje sociale veiligheid. Nu wordt het voormalige 

sportveld vaak gebruikt als hangplek.  

Als je kijkt naar enkel het voormalige sportveld en directe omgeving ligt het bebouwde 

percentage op ongeveer 60%, gebruikelijk voor een woonwijk, kijkende naar het 

gehele plangebied is dit nog aanzienlijk lager. De bebouwingsdichtheid kan daarom 

zonder meer gering worden genoemd en daarom ook aanvaardbaar. 

7. In het bestemmingsplan wordt uitgegaan van een bouwhoogte van maximaal 2 lagen 

met kap. Het mag ook minder zijn. Ons idee is om uit te gaan van de marktbehoefte. 

We gaan hierbij uit van twee onder één kapwoningen, rijwoningen en 

levensloopbestendige woningen. Levensloopbestendige woningen zijn over het 

algemeen lager dan de andere type woningen. De exacte verhouding willen we nu nog 

niet vastleggen. We willen de grond op de markt brengen en bij de een marktpartij of 

marktpartijen wegleggen waar zij denken dat de meeste behoefte aan is, om zo 

flexibel als mogelijk te kunnen handelen. De wens van de direct omwonende om uit te 

gaan van een lagere bebouwing zal wel meegegeven worden  aan de marktpartijen 

maar  niet dwingend worden opgelegd door hieraan verdere beperkingen op te 

leggen dan de beperking dat de bebouwing maximaal 2 lagen en een kap mag 

bedragen en er geen sprake mag zijn van appartementenbouw.  



8. Zie antwoord, punt 6. Het behoud van de groenstrook is onderhoudstechnisch gezien 

niet wenselijk. De nieuw aan te leggen openbare ruimte zal een groen karakter krijgen. 

Hier zullen nieuwe bomen worden geplant.  

9. De speelruimte die is ingetekend op de openbare ruimte grenzend aan de nieuw te 

bouwen woningen is enkel bedoeld voor de allerkleinsten, die in de nieuwe woonwijk 

komen te wonen. Terwijl de gewenste speelruimte op het nieuw te realiseren plein zich 

meer zal richten op de oudere jeugd voor heel de Welberg. De speelruimte voor de 

jongste kinderen in het woongebeid zal daarom niet verplaatst worden. 

10. Duurzaam bouwen is op grond van het vastgelegd duurzaamheidsbeleid een 

uitgangspunt. Gasloos bouwen heeft hierbij de voorkeur. Nadere uitwerking van de 

duurzaamheidseisen dient nog plaats te vinden. In het verkoopcontract zal duurzaam 

bouwen, waaronder gasloos bouwen, worden gewaarborgd. 

11. De Kapelaan Kockstraat zal qua inrichting niet wijzigen. Dit valt niet binnen de 

begrenzing van het plangebied. Vanzelfsprekend zal wel gekozen worden voor een zo 

veilig mogelijke aansluiting van de nieuw aan te leggen brug op de Kapelaan 

Kockstraat, Hoe deze aansluiting eruit zal komen te zien is nog onderwerp van verdere 

studie.  

12. Op de nieuw aan te leggen brug zal een apart voerpad komen te liggen. Er wordt dus 

apart ruimte gecreëerd voor de voetganger. 

13. Het wordt een brug waar zowel auto’s voetgangers en fietsers, via beide zijden (geen 

éénrichtingsverkeer) over kunnen rijden. Hoe de brug er exact uit komt te zien moet 

nog bepaald worden 

14. De woning die gelegen is tegenover de brug zal door het uitrijdende verkeer last 

kunnen krijgen van inschijnende koplampen als er geen voorzieningen worden 

getroffen. Er zal daarom in overleg worden gegaan met de bewoners van de 

betreffende woning om hiervoor een oplossing te vinden door het plaatsen van 

bijvoorbeeld een heg. De realisering van een nieuwe brug en de locatie hiervan staat 

echter niet meer ter discussie. Het voordeel voor de verkeersveiligheid binnen het 

centrumgebied, betere overzichtelijkheid en het zoveel mogelijk scheiden van het 

fiets- en autoverkeer wordt belangrijker geacht dan het individuele belang van de 

bewoners van de woning.  

15. Het gedeelte van de Kapelaan Kockstraat langs de woningen aan de Kapelaan 

Kockstraat 56 en 58 wordt afgesloten voor doorgaand autoverkeer. De woningen aan 

de Kapelaan Kockstraat 56 en 58 zullen echter wel toegankelijk blijven. 



16. Het straatgedeelte naast de Pastoor Kerckestraat 33 zal worden afgesloten voor 

doorgaand autoverkeer. De aanwezige garage zal wel gewoon toegankelijk blijven. 

17. De berken hebben in tegenstelling tot de beukenbomen die met uitzondering van een 

beperkt aantal bomen gelegen op de gewenste locatie van  de nieuw aan te leggen 

ontsluitingsweg voor het nieuwe woongebied behouden blijven, geen monumentale 

waarde. Dit wil overigens niet zeggen dat ze zonder meer gekapt gaan worden. Uit alle 

discussies tot nu toe blijkt duidelijk dat er eigenlijk sprake is van twee tegengestelde 

wensen. Enerzijds de wens tot een groenere uitstraling van het gebied en anderzijds de 

wens tot kap van bomen vanwege overlast van vallende bladeren. Voor de 

beukenbomen (behoud) en het bestaande groen  langs het voormalige sportveld (kap)  

is duidelijk wat er moet gebeuren. Voor de berkenbomen is dit niet zonder meer 

duidelijk. Ook elders in het plangebied langs de Boomvaart staan nog berkenbomen. 

Het lijkt logisch om de keuzes die nog gemaakt moeten worden voor de inrichting van 

het plein, naar aanleiding van de nog te plannen bijeenkomsten van de werkgroep ook 

te laten gelden voor de berkenbomen langs de Kapelaan Kockstraat 56 en 58 en aan 

de hand hiervan een definitief besluit te nemen. De wens van de bewoners zal in de 

werkgroep dan ook naar voren worden gebracht. 

18. Het voetpad tussen de beukenbomen zal gehandhaafd blijven worden. 

19. Zie beantwoording punt 4,6 en 17 

20. Zie beantwoording punt 4,6 en 17 

21. Er wordt uitgegaan van koopwoningen, eventueel particuliere huur. Aan extra sociale 

huurwoningen is geen behoefte. Door de steeds sterker vergrijzende samenstelling 

van de bewoners van sociale huurwoningen, is de verwachting dat op termijn de 

behoefte aan sociale huurwoningen afneemt. Vandaar dat nu op bijvoorbeeld de 

locatie Buiten de Veste gelet op de te verwachten afname op termijn gewerkt wordt 

met tijdelijke woningbouw. Tijdelijke woningbouw achten wij op deze locatie niet 

wenselijk. 

22. Het onderhoud zal in de toekomst zeker onze aandacht hebben. Bij de inrichting van 

het plein zal hier in overleg met de werkgroep ook aandacht voor zijn bij de verdere 

uitwerking. 

23. In het plan zal voldoende parkeergelegenheid worden aangebracht. De 

parkeerbehoefte is bepaald op basis van een door de dorpsraad gehouden onderzoek 

naar de huidige parkeerdruk en op basis van de landelijk geldende CROW normering. 

Op basis van zowel de normen als het onderzoek blijkt dat er voldoende 

parkeergelegenheid in het gebied te realiseren is. 



24. Het clubgebouw van de Klup en JFK zal gehandhaafd blijven. 

25. Suggestie voor naam nieuw aan te leggen pad voor niet gemotoriseerd verkeer Piet 

Snoeijerspad zal worden overgenomen. 

26. Voor de  nieuwe woonwijk wordt de naam Klaprozenhof gesuggereerd. Omdat er voor 

en binnen het plangebied een totaal nieuwe straat, met aansluiting op de Kapelaan 

Kockstraat wordt aangelegd zal de adressering van de Vaert, de school en de Klup/JFK 

en mogelijk ook het woonzorgcomplex van Stadlander  gewijzigd moeten worden. 

Anders krijg je een zeer verwarrende situatie wat in het bijzonder voor de hulpdiensten 

als 112 gebeld moet worden niet wenselijk is. Er is dan geen sprake meer van alleen 

een hof voor de woningbouw. De naam Klaprozenstraat lijkt dan logischer. Vanwege 

de afsluiting van het straatgedeelte van de woningen voor de Kapelaan Kockstraat 56 

en 58 is het ook logisch om deze naam te veranderen. Hiervoor zal dan nog een naam 

moeten worden bedacht. Hierbij realiseren we ons dat dit voor betrokken 

ondernemers, instellingen en bewoners veel administratieve rompslomp met zich 

meebrengt. Maar veiligheid en overzichtelijkheid voor de hulpdiensten vinden wij 

belangrijker dan het nadeel dat adresverandering met zich meebrengt. Voor 

veranderingen van adressen zal gebruikt worden gemaakt van de gebruikelijke 

vergoedingsregeling. 

27. De Kapelaan Kockstraat maakt met uitzondering van het gedeelte waar de brug 

aansluit geen onderdeel uit van het plangebied (zie ook punt 11). Deze wens zal dan 

ook niet worden meegnomen in het plan.   
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1 INLEIDING 
 
 
1.1 Aanleiding 
 
Ten behoeve van de herinrichting van het openbaargebied tot een multifunctionele 
openbare ruimte en de herbestemming van het voormalige sportveld ten behoeve van 
woningbouw in het centrum van Welberg is een bestemmingsplan opgesteld. In het 
kader van het planproces is het bestemmingsplan aangeboden aan de overleginstanties. 
Tevens heeft een informatieavond voor omwonenden en geïnteresseerden 
plaatsgevonden, waarin de plannen zijn toegelicht. 
 
 
1.2 Zienswijzenprocedure 
 
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Centrum Welberg’ heeft ingevolge artikel 3.8 van de Wet 
ruimtelijke ordening met ingang van 12 september 2018 gedurende een periode van zes 
weken ter visie gelegen. Het bestemmingsplan is gepubliceerd op ruimtelijkeplannen.nl 
met het identificatienummer NL.IMRO.0851.wbBPcentrumplanwb-o001. Tijdens de 
periode van tervisielegging konden bij de gemeenteraad zienswijzen tegen het ontwerp 
bestemmingsplan worden ingediend. 
 
 
1.3 Lijst van indieners 
 
Gedurende de periode van tervisielegging zijn 4 zienswijzen ingediend. De zienswijzen 
zijn binnen de gestelde termijn binnengekomen en zijn derhalve ontvankelijk.  
 
In deze rapportage zijn de NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats) van de indieners 
van de zienswijzen vervangen door een nummer. Dit weglaten van de NAW-gegevens 
van indieners van zienswijzen, de ‘anonimiseringsverplichting’, vloeit voort uit de 
Algemene verordening persoonsgegevens (Avg). Daarin is bepaald dat NAW-gegevens 
van natuurlijke personen niet elektronisch beschikbaar mogen komen. Op 
rechtspersonen is dit niet van toepassing. De volledige NAW-gegevens van de indieners 
zijn bekend bij de gemeente Steenbergen.  
 
Onderstaande weergave schetst een globaal beeld, waarmee de belangen van de 
indieners kunnen worden afgewogen.  
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1.4 Leeswijzer 
 
In deze nota zijn de zienswijzen naar aard en inhoud samengevat weergegeven en 
beantwoord. Hoewel samengevat weergegeven, zijn de zienswijzen volledig 
beoordeeld en beantwoord. Hierna zijn de zienswijzen samengevat weergegeven en 
beantwoord. 
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2 BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN 
 
 
2.1 Zienswijze 1 
 

1. Er ontstaat voor ons een gevaarlijke, onoverzichtelijke situatie bij het 

op en afrijden van onze oprit 

Reactie gemeente:  

Er moet door de komst van de brug meer opgelet worden bij het in – en 

uitrijden van de oprit. Dit wil echter niet zeggen dat er sprake is van een 

onoverzichtelijke, gevaarlijke situatie. Er is sprake van een duidelijke 

overzichtelijke situatie. De brug wordt vlak waardoor auto’s en fietsers die uit 

het nieuwe centrumgebied komen goed zichtbaar zijn. Door de aanleg van de 

brug wordt de huidige verkeersonveilige situatie bij de school opgelost. De 

kinderen van de Pius X school hebben tijdens de beeldvormende vergadering 

van april 2015 middels een presentatie gevraagd om iets te doen aan de 

huidige onoverzichtelijke situatie voor de kinderen die met de fiets naar school 

kwamen. De toen aanwezige bewoners van Welberg vonden het belangrijk om 

hier iets aan te doen. Na een studie en overleg met de meest direct 

belanghebbenden,  waaronder de directeur en een onderwijzer van de school  

is uiteindelijk gekozen voor het afsluiten van de huidige smalle toegangswegen 

voor doorgaand autoverkeer. Hierdoor ontstaat  voor de fietsers die naar de 

Pius X school gaan een overzichtelijkere verkeerssituatie. 

 

2. We zullen overlast ondervinden van de koplampen die hinderlijk onze 

woonkamer binnen schijnen. 

Reactie gemeente: 

Deze problematiek speelt op vrijwel elk punt in de bebouwde kom waar straten 

elkaar kruisen. Dit vormt daarom nooit een reden om wel of geen weg aan te 

leggen. Uit de situatie ter plaatse blijkt dat er vrij hoge heggen staan in de tuin. 

Waardoor de overlast van inschijnende koplampen al wordt beperkt. 

 

3. Ter hoogte van deze kruising zal een verkeersplateau worden 

aangelegd worden, leidend tot geluidsoverlast door afremmende en 

optrekkende auto’s /vrachtwagens/ tractoren en een groot risico op 

schade aan onze  woning door de trilling die de auto’s en het zware 

verkeer bij het op en afrijden van het plateau veroorzaken. 
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Reactie gemeente:  

Het plateau wordt aangelegd om de verkeersveiligheid te bevorderen en als 

snelheidsremmer. De kans is zeker aanwezig dat dit zal leiden tot afremmende 

en optrekkende auto’s. Dit nadeel weegt echter minder zwaar door dan het 

creëren van een verkeersveilige situatie. Uit uitgevoerd onderzoek blijkt 

overigens dat de geluidsbelasting ook op de bestaande woningen, zoals die aan 

de Kapelaan Kockstraat 71 ruim voldoet aan de landelijk geldende 

voorkeursgrenswaarde op basis van de Wet Geluidhinder. Wij gaan er vanuit 

dat er geen schade ontstaat. Mocht dit wel het geval zijn dan kan de gemeente 

aansprakelijk worden gesteld voor de schade. Of deze schadeclaim dan wordt 

toegewezen kan niet bij voorbaat worden gezegd. 

 

4. De brug zal leiden tot waardevermindering van de woning. 

Reactie gemeente:  

Het wel of niet dalen van de waarde van de woning maakt geen onderdeel uit 

van de bestemmingsplanprocedure. De mogelijkheid is aanwezig om na het 

onherroepelijk worden van het bestemmingsplan een verzoek tot 

planschadevergoeding in te dienen bij de gemeente. 

 

5. We zijn niet in staat gesteld de huidige plannen mee te nemen in de 

overwegingen voor de aankoop van onze woning omdat wij hiervan 

niet op de hoogte waren. 

Reactie gemeente:  

In augustus 2016 was inderdaad nog niet bekend dat er ter plaatse een brug 

zou worden aangelegd. De datum waarop iemand ergens is gaan wonen, vormt 

echter geen reden om wel of niet het bestemmingsplan te veranderen.  

 

6. De bewoners van de Kapelaan Kockstraat 56 en 58 hebben 

aangegeven er absoluut geen bezwaar tegen te hebben als de huidige 

ontsluiting, waarlangs nu ook gewoon grote vrachtwagens passeren, 

gehandhaafd wordt, zij hebben er bij de aankoop van hun woning 

bewust voor gekozen om aan deze ontsluiting te gaan wonen. 

Reactie gemeente:  

Wij betreuren deze reactie. Uit het oogpunt van zorgvuldige besluitvorming en 

een goede belangenafweging hebben wij alle belanghebbenden ten aanzien 

van de veranderende verkeersituatie, waaronder de aanleg van een nieuwe 

brug nog een extra keer apart uitgenodigd om hun mening te kunnen geven. 

Dit ondanks het al eerder gevolgde interactieve traject waar de  betreffende 
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bewoner, vanwege het feit dat hij hier later is komen wonen, een belangrijk  

gedeelte van heeft gemist. Uit het gehouden overleg van 16 mei 2018 bleek 

juist het tegenovergestelde. De betreffende bewoners zijn juist enthousiast 

over de plannen tot het aanleggen van een brug. (Het verslag is voor de 

volledigheid bijgevoegd). De reden waarom zij positief staan ten opzichte van 

de brug zijn: 

a. De huidige toegangsweg langs de Kapelaan Kockstraat en de uitrit aan 

de Pastoor Kerckerstraat zijn te smal voor zwaar verkeer. 

b. Minder inschijnende koplampen. 

c. Geen overlast van bouwverkeer langs de te smalle weg. 

d. De draaikom om vanaf de Pastoor Kerckerstraat te komen op de huidige 

toegangsweg van het gebied langs de woningen aan de Kapelaan 

Kockstraat 56 en 58 is veels te kort en te lastig zeker voor zwaar 

verkeer. 

 

7. Er wordt een onnodige extra kruising gecreëerd, dit zal de 

verkeersveiligheid juist zeker niet ten goede komen door het extra 

risico op aanrijdingen. 

Reactie gemeente:  

De kruising is niet onnodig en is bedoeld om het fiets- en autoverkeer rondom 

de school zoveel als mogelijk te scheiden. Juist kruisingen zorgen voor een 

verhoogde alertheid en werken remmend waardoor het de verkeersveiligheid 

ten goede komt.  

 

8. Het zou een vijfde brug betreffen over een afstand van enkele 

honderden meters, van het aanzicht van het water de Vaart blijft op 

deze manier weinig over. 

Reactie gemeente:  

Een extra brug zorgt er niet voor dat er geen zicht meer is op het water. De 

brug is bovendien zodanig aan de rand van het centrumgebied gelegen dat het 

nieuwe dorpsplein goed zichtbaar is. 

 

9. Het geld dat geïnvesteerd wordt in de aanleg van de voorgestelde 

brug kan veel zinvoller worden besteed, bijvoorbeeld aan de 

renovatie van de reeds bestaande bruggen. 

Reactie gemeente:  

Dit heeft geen betrekking op het bestemmingsplan en deze reactie is dus niet 

ontvankelijk. Bovendien zal de bestaande brug aan de Corneliusstraat ook 
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gerenoveerd en aangepast worden. Het één hoeft het ander dus niet uit te 

sluiten. 

Daarnaast verwijst degene die een zienswijze heeft ingediend ook naar zijn 

reacties op het toegestuurde verslag van het overleg van 16 mei 2018. Zijn 

opmerkingen op het verslag zijn niet opgenomen in het verslag omdat zijn 

reactie meer weg had van een zienswijze op wat de voorstanders van een brug 

inbrachten. Het grootste gedeelte van de punten die in de reactie op het 

besprekingsverslag staan opgenomen staan ook in de zienswijze opgenomen en 

daarom kan hiervoor dan ook naar het vorenstaande worden verwezen. Twee 

punten zijn niet aangestipt in de zienswijze maar wel in reactie op het verslag. 

Daarom worden deze nog extra benoemd als punt 10 en 11. 

 

10. Wanneer er een brug komt zal dit de enige ontsluiting zijn waarlangs 

met een gemotoriseerd voertuig het plein en de nieuwe woonwijk te 

bereiken zijn. Bij een calamiteit op of werkzaamheden aan de 

Kapelaan Kockstraat of de brug waardoor de weg geblokkeerd wordt 

is dit hele gebied niet meer te bereiken voor hulpdiensten e.d. Met de 

huidige ontsluiting heb je in geval van nood altijd één ontsluiting 

waarlangs hulpdiensten e.d. het gebied op en af kunnen.(punt 7 in de 

versie van het verslag van de bewoners van de Kapelaan Kockstraat 

71). 

Reactie gemeente:  

Er wordt weliswaar één ontsluitingsweg gerealiseerd, maar het gebied blijft 

voor de hulpdiensten wel bereikbaar. De huidige straten worden weliswaar 

doodlopend maar er zullen verwijderbare paaltjes worden neergezet, zodat in 

geval van calamiteiten het gebied wel degelijk bereikbaar is langs meerdere 

zijden voor de hulpdiensten. 

 

11. In de Kapelaan Kockstraat worden de fietsers gebruikt als 

verkeersremmende maatregel. Waarom wil men het fietsverkeer rond 

het plein scheiden dan? (punt 9 in de versie van het verslag van de 

bewoners van de Kapelaan Kockstraat 71). 

Reactie gemeente: 

Bij een reguliere30 km weg is het inderdaad zo dat fiets- en autoverkeer niet 

gescheiden wordt. Omdat nabij de school echter sprake is van vaste tijden met 

zowel pieken qua autoverkeersintensiteit (ouders die hun kind met de auto naar 

school brengen of van school halen) als fietsverkeersintensiteit (kinderen die 

naar school of naar huis fietsen) vinden wij het aanvaardbaar en zelfs wenselijk 
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om af te wijken van het genoemde uitgangspunt om in 30km zones het 

langzaam- en snelverkeer met elkaar te mengen. 

 
2.2 Zienswijze 2  
 

1. Er ontbreekt een verkeerstechnische motivering waarom er een brug 

moet komen. 

Reactie gemeente: 

In bijlage 14 behorende bij het bestemmingsplan is een uitgebreide 

verkeerskundige onderbouwing weergegeven hoe de nieuwe kruising met de 

Kapelaan Kockstraat  verkeersveilig te maken. De toelichting van het 

bestemmingsplan paragraaf 2.2. en 4.8 is qua verkeersveiligheid bij nader 

inzien inderdaad wat summier. Deze tekst zal worden aangepast. Zienswijze is 

op dit punt dus gedeeltelijk gegrond. Er worden een  nieuwe paragraaf 

toegevoegd namelijk paragraaf 4.8.3. Hieronder staat een tekstvoorstel 

opgenomen.  

 

4.8.3 Verkeersveiligheid 

Rondom de school is er in de huidige situatie sprake van een vrij 

onoverzichtelijke situatie waarbij een gedeelte van de kinderen, vooral de 

jongere kinderen met de auto worden gebracht en gehaald en een ander 

gedeelte van de kinderen met de fiets komt. Dit heeft in de praktijk al geleid tot 

ongelukken met  fietsende kinderen die zijn aangereden door auto’s. Tijdens de 

start van het hele proces in april 2015 (beeldvormende raadsvergadering) 

hebben de kinderen van groep 8 van de Pius X school op eigen initiatief een 

presentatie gehouden over de huidige onveilige, onoverzichtelijke situatie met 

het verzoek om hier iets aan te doen. Uiteindelijk is gekozen voor een oplossing 

waarbij het fiets- en autoverkeer zo optimaal mogelijk gescheiden is waardoor 

de huidige onoverzichtelijke situatie van smalle straatjes en bochten waar zowel 

het auto- als fietsverkeer langs komt, komt te vervallen. Er komt een nieuwe 

toegang voor langzaam verkeer vanaf de Corneliusstraat naar het plangebied 

(entree fietsers en voetgangers aan de zuidoostzijde) en de huidige smalle 

straatje in – en uitrit van het gebied zullen doodlopend worden gemaakt 

(entrees fiets- en voetgangers  aan de noodwestzijde). Het meest optimaal zou 

zijn dat op deze nieuwe doodlopende straten in het geheel geen autoverkeer 

meer zou komen. Gelet op het feit dat er garages en opritten zijn, is het 

redelijk dat de doodlopende straten toegankelijk blijven voor auto’s waardoor 

de betreffende bewoners gebruik kunnen blijven maken van hun garages. 
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Het autoverkeer komt dan het nieuwe plangebied binnen en gaat er ook weer 

uit via één centrale toegangsweg. Deze toegangsweg is via een brug over het 

water op de Kapelaan Kockstraat tegenover de woning aan de Kapelaan 

Kockstraat 73. Vanzelfsprekend zorgt dit wel voor een nieuwe conflictsituatie 

(kruising) met de Kapelaan Kockstraat. Dit is echter een gewone kruising zoals 

er zo vele zijn in de gemeente. In bijlage 14 van het bestemmingsplan is 

aangegeven hoe een dergelijke kruising verkeersveilig kan worden gemaakt.   

 
2. Verkeersveiligheid is in het geding door de aanleg van de brug. 

Reactie gemeente  

Zie antwoord op punt 1.  

 

3. Bij het op en afrijden van de oprit ontstaan er gevaarlijke situaties. 

Reactie gemeente:  

Er zal sprake zijn van een gebruikelijke kruisingssituatie zoals er zoveel zijn. Bij 

het verlaten van de oprit zal men net als in de huidige situatie goed moeten 

uitkijken. De nieuwe situatie zal echter duidelijk en overzichtelijk zijn. De brug 

zal laag zijn, zodat van verre rijdende auto’s duidelijk zichtbaar zijn wanneer de 

bewoner zijn oprit wil verlaten. 

 

4. Bij calamiteiten is het gebied niet bereikbaar 

Reactie gemeente: 

De hulpdiensten kunnen in geval van een calamiteit gewoon in het plangebied 

komen. Zie gemeentelijke reactie op onderdeel 10 van de zienswijze van de 

bewoner van de Kapelaan Kockstraat 71.  

 

5. Overlast van binnenschijnende koplampen 

Reactie gemeente: 

Dit is inderdaad een nadeel van de nieuwe kruising voor de bewoners. 

Overigens hebben de betreffende bewoners al een heg geplaatst voor hun 

woning waardoor de overlast van inschijnende koplampen al minder zal zijn, 

dan zonder een heg. Dit nadeel weegt echter niet op tegen de voordelen van 

de aanleg van een brug. Zie ook reactie gemeente punt 2 zienswijze bewoner 

Kapelaan Kockstraat 71. 

 

6. Waardedaling woning 

Reactie gemeente:  
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Het staat de eigenaar van de woning vrij om een verzoek in te dienen tot het 

verkrijgen van een planschadevergoeding. Een onafhankelijk adviseur zal een 

dergelijk verzoek dan beoordelen. 

 
2.3 Zienswijze 3 
 

1. Extra aansluiting is verkeersonveilig, voor fietsers maar ook voor de 

bewoners zelf als ze van hun afrit rijden. Het is met name een 

onoverzichtelijk kruispunt voor kinderen die vanaf de eigen oprit de 

straat oversteken om richting Steenbergen te gaan. de geparkeerde 

auto’s in de Kapelaan Kockstraat belemmeren het uitzicht van de 

opritten. Door de weg tegenover een oprit te leggen, ontstaat er voor 

de bewoners en weggebruikers een extra onveilige situatie. Aan beide 

zijden van de brug worden kruisingen gecreëerd. 

Reactie gemeente:  

Er ontstaat inderdaad een nieuw conflictpunt, maar hiertegenover staat dat de 

verkeerssituatie bij de school wordt verbeterd. Zie ook reactie gemeente 

verkeersveiligheid indieners zienswijze bewoners Kapelaan Kockstraat 71 en 73. 

 

2. Koplampen schijnen in de woonkamer. Dit is niet op te vangen door 

een hogere heg omdat een hogere heg de situatie verkeersonveiliger 

maakt. 

Reactie gemeente: 

Zie reactie 2 bewoner Kapelaan Kockstraat 71 en reactie 5 Kapelaan Kockstraat 

73  

 

3. Waardevermindering van onze woning ivm extra brug niet mooi is en 

zorgt voor overlast door remmend en optrekkend verkeer. 

Reactie gemeente: 

zie reactie punt 4 indieners zienswijze bewoners Kapelaan Kockstraat 71 

 

4. De nieuwe woonwijk is in een eerder stadium goedgekeurd op basis 

van huidige ontsluitingswegen. 

Reactie gemeente: 

Tijdens een bijeenkomst op 12 januari 2017 is door de gemeente inderdaad 

een conceptplan gepresenteerd op een openbare voor ieder toegankelijke 

bijeenkomst waarbij gebruik gemaakt zou worden van de huidige 

toegangswegen. Dit conceptplan kon echter op weinig enthousiasme rekenen 
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van de aanwezige bewoners van de Welberg. Daarom zijn er meerdere 

varianten uitgewerkt waaruit uiteindelijk de variant is gekozen die nu is 

vastgelegd in het ontwerp bestemmingsplan. 

 

2.4 Zienswijze 4 
 

1. Te weinig aandacht voor landschappelijke inpassing en de gevolgen 

die het heeft voor de omliggende woningen. 

Reactie gemeenten: 

De inpassing van het woningbouwplan heeft wel degelijk veel aandacht 

gekregen. De bebouwingsafstanden ten opzichte van de omliggende woningen 

zijn aanvaardbaar en daar waar de afstand wat kleiner is ten opzichte van de 

omliggende bebouwing aan de Pastoor Kerckerstraat is gekozen voor lagere 

bouw en goothoogtes waardoor hier slechts een woning met één bouwlaag met 

een kap kan worden gerealiseerd. Aan de achterzijde van het plangebied is wel 

gekozen voor een hogere goothoogte omdat hier de afstanden tot de 

omliggende bebouwing ruimer zijn. De afstand van de achtergevel van de 

hoofdbouw van de nieuw te bouwen woning tot de achtergevel van de woning 

aan de Pastoor Kerckerstraat 9 bedraagt  ongeveer 37 meter. 

 

2. Privacy is niet gewaarborgd doordat het aantal woningen niet is 

gemaximeerd in het bestemmingsplan. 

Reactie gemeente:  

Er staat in het bestemmingsplan inderdaad geen maximum of minimum aantal 

woningen opgenomen. Dit wil niet zeggen dat er onbeperkt kan worden 

gebouwd. Er staan in het bestemmingsplan bouwvlakken opgenomen en er is 

opgenomen dat het om grondgebonden woningen moet gaan. Buiten het 

bouwvlak mogen geen woningen worden gebouwd. 

 

3. Privacy wordt aangetast omdat nieuwe bewoners van ’s ochtend 

vroeg tot ’s avonds laat binnen kunnen kijken, verzocht wordt om 

maatregelen te treffen. 

Reactie gemeente:   

De afstand van de achtergevel van de woning aan de Pastoor Kerckerstraat 9 

tot de nieuwe woningen bedraagt  tot de dichtstbijzijnde woning ongeveer 57 

meter. Dit is vanuit het oogpunt van privacy een ruime afstand en zeker 

aanvaardbaar. Van een onaanvaardbare beperking van de privacy is dan ook 

geen sprake. De gevraagde maatregelen worden dan ook niet getroffen.
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Betreft: zienswijze ten aanzien van brug als onderdeel van het bestemmingsplan 'Centrum Welberg'

Geachte leden van de gemeenteraad,

Middels deze brief maken wij nogmaals duidelijk tegen de aanleg van een nieuwe brug te zijn.

In de eerste plaats zijn wij zeer teleurgesteld in de wijze van communiceren door de gemeente. Wij 
hebben ons huis in augustus 2016 gekocht. Tot aan de inloopavond in gemeenschapshuis De Vaert 
wisten wij niets van de eventuele plannen voor de aanleg van een nieuwe brug. We waren met 
stomheid geslagen toen die avond de drie plannen voor ons werden weggelegd en daarbij werd 
verteld dat de keuze voor plan 2, met aanleg van een nieuwe brug, inmiddels al was gemaakt zonder 
dat wij hier als onwetende direct aanwonenden enige inspraak op hebben kunnen hebben.

Die avond, maar ook in de periode erna, hebben wij meermaals schríftelijk en ook mondeling tijdens 
het gesprek met wethouder Vos, de heer Meulblok en een verkeerskundige ons bezwaar kenbaar 
gemaakt. Steeds weer werd dit afgewezen, we moesten wachten tot het bestemmingsplan officieel 
ter inzage zou liggen alvorens officieel bezwaar in te kunnen dienen. Nu het eenmaal zover is blijken 
onze vermoedens te kloppen. Op pagina 48 staat namelijk het volgende vermeld: "Dit houdt in dat er 
dus ondanks de weerstand op drie adressen niet word afgeweken van wat is vastgesteld in het 
raadsbesluit van 28-09-2017". We vragen ons dan ook ten zeerste af in hoeverre dit bezwaar nu nog 
enige invloed kan hebben op de besluitvorming.

Als argument voor het niet afwijken van het raadsbesluit ondanks onze weerstand wordt genoemd 
dat de meerderheid van de belanghebbenden duidelijk voorstander is van een extra brug. Tijdens de 
inloopavonden is echter een totaal verkeerd beeld geschetst van de verschillende plannen. In plan 2, 
het plan met de brug, wordt een leeg plein weergeven terwijl in plan 1, het plan zonder brug, een 
weg rond de Vaert zou blijven lopen. Dit is voor velen de reden geweest om te kiezen voor plan 2, 
niet omdat zij voorstander zijn van een extra brug!

Om een te lange uiteenzetting te voorkomen beargumenteren wij in aanvulling op bovenstaande 
puntsgewijs waarom wij tegen de aanleg van een extra brug zijn.

Persoonlijke argumenten:
- er ontstaat voor ons een gevaarlijke, onoverzichtelijke situatie bij het op- en af rijden van onze oprit
- we zullen overlast ondervinden van de koplampen die hinderlijk onze woonkamer binnen schijnen
- ter hoogte van deze kruising zal een verkeersplateau aangelegd worden, leidend tot geluidsoverlast 
door afremmende en optrekkende auto's/vrachtwagens/tractoren en een groot risico op schade aan 
onze woning door de trillingen die de auto's en het zware verkeer bij het op en af rijden van het 
plateau veroorzaken (wetende uit de ervaringen die onze buren op nummer 69 hebben met de 
verkeersdrempel die voor hun huis is aangelegd)
- al met al zal bovengenoemde tot waardevermindering van onze woning leiden



- we zijn niet in staat gesteld de huidige plannen mee te nemen in de overwegingen voor de aankoop 
van onze woning omdat wij hiervan niet op de hoogte waren
- de bewoners van Kapelaan Kockstraat 56 en 58 hebben aangegeven er absoluut geen bezwaar 
tegen te hebben als de huidige ontsluiting, waarlangs nu ook gewoon grote vrachtwagens passeren, 
gehandhaafd wordt, zij hebben er bij de aankoop van hun woning ook bewust voor gekozen om aan 
deze ontsluiting te gaan wonen

Algemene argumenten:
- er wordt een onnodige extra kruising gecreëerd aan de Kapelaan Kockstraat, dit zal de 
verkeersveiligheid juist zeker níet ten goede komen door het extra risico op aanrijdingen
- het zou een vijfde brug betreffen over een afstand van enkele honderden meters, van het aanzicht 
van het water de Vaart blijft op deze manier weinig over
- het geld dat geïnvesteerd wordt in de aanleg van de voorgestelde brug kan veel zinvoller besteed 
worden, bijvoorbeeld aan renovatie van de reeds bestaande bruggen

Het document met onze destijds ingediende opmerkingen over het verslag van de bijeenkomst op 16 
mei 2018, welke nog extra argumenten bevat, hebben we als bijlage bij deze brief gevoegd. Graag 
ook hiervoor uw aandacht.

Middels bovenstaande zienswijze hopen wij u nogmaals voldoende duidelijk te hebben gemaakt dát 
en wáárom wij tegen de aanleg van een extra brug zijn. Wij gaan ervan uit dat onze argumenten, 
ondanks hetgeen beschreven wordt op pagina 48, serieus in overweging genomen worden daar dit 
onze eerste en enige officiële mogelijkheid is om bezwaar te maken tegen het plan.

 



gemeente Steenbergen
**

Verslag Bijeenkomst centrum Welberg.
Datum 16 mei 2018
Tijd 19:00 uur
Locatie Gemeenschapshuis De Vaert
Onderwerp Voornemen aanleg brug

Aanwezig: Direct belanghebbenden, omwonenden en vertegenwoordigers van verenigingen van de 
gebruikers van het plein, school, uitvaartondernemer, JFK/ De Klup, bestuur gemeenschapshuis, 
Dorpshuis de Vaert

Namens de gemeente: Wethouder M. Vos, M. Meulblok, projectleider centrumplan Welberg, L. Ligtenberg 
beleidsmedewerker verkeer.

Voorgeschiedenis

In September 2017 heeft gemeenteraad de hoofdlijnen vastgesteld voor de verdere ontwikkeling van 
het centrumgebied van Welberg . Hierbij is o.a. gekozen voor de ontsluitingsvariant 2 van het gebied 
met brug omdat deze variant het meeste draagvlak had bij gebruikers en bevolking van Welberg.

Nadien is er echter toch nog enige discussie gekomen omdat 3 bewoners van de Kapelaan Kockstraat 
het niet eens waren met de brug.

Doel van de avond is de meningen te peilen om de gemeenteraad inzicht te geven in de meningen van 
de direct belanghebbenden, inclusief een vertegenwoordiging van de gebruikers van het plein.

Varianten

Destijds zijn 3 varianten uitgewerkt, waarbij variant 3 zonder meer af valt en dus niet besproken gaat 
worden. De inrichting van het plein zelf is op hoofdlijnen al gepresenteerd en kon over het geheel gezien 
de goedkeuring wegdragen en staat dus niet ter discussie. Het gaat dus puur om de ontsluiting van het 
gebied.
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Variant 1 Variant 2
Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel

Rommelige toegang Duidelijke toegang
Ontsluiting op 
rustigere weg

Ontsluiting op 
drukkere weg

Fiets en autoverkeer 
niet max. gescheiden

Fiets en autoverkeer 
maximaal gescheiden

Smalle toegang en 
uitgang. Nadelig voor 
bijv. vuilnisophaal.

Bredere
toegang/uitgang.

Goedkoper Duurder

De aanwezige bewoners van de Kapelaan Kockstraat 71,73 en 75 zijn voorstanders van variant 1 op basis 
van de volgende redenen:

1. De toegangsweg langs de Kapelaan Kockstraat 56 en 58 kan verbreed worden door de kap van 
de aanwezige berken waardoor de noodzaak ontbreekt voor de aanleg van een brug.

2. Geld kan beter besteed worden dan aan de aanleg van een brug. Mocht de gemeente geld 
willen investeren in bruggen, dan is een fietsbrug een betere optie. Het geld kan nóg beter 
besteed worden aan het verbeteren van de bestaande bruggen aan de Pastoor Kerckerstraat en 
Cornelisstraat.

3. Extra aansluiting is verkeersonveilig, voor fietsers maar ook voor de bewoners zelf als ze van hun 
afrit rijden. Aan beide zijden van de brug worden kruisingen gecreëerd.

4. Inschijnende koplampen. Dit is niet op te lossen met een haag of iets dergelijks. Het zicht op de 
weg vanaf onze oprit is nu al beperkt. Bovendien willen we ons vrije uitzicht op het plein niet 
kwijt!

5. Een extra brug is niet mooi.

6. Eenrichtingsverkeer voor De Vaert langs is veiliger en rustiger voor degenen die hier met hun 
tuin aan grenzen.

7. Wanneer er een brug komt zal dit de enige ontsluiting zijn waarlangs met een gemotoriseerd 
voertuig het plein en de nieuwe woonwijk te bereiken zijn . Bij een calamiteit op of 
werkzaamheden aan de Kapelaan Kockstraat of de brug waardoor de weg geblokkeerd wordt is 
dit hele gebied niet meer te bereiken voor hulpdiensten e.d. Met de huidige ontsluiting heb je in 
geval van nood altijd één ontsluiting waarlangs hulpdiensten e.d. het gebied op en af kunnen.

8. Ter hoogte van Kapelaan Kockstraat 69 ligt een verkeersdrempel. Wanneer er een brug bij komt 
zal ook ter hoogte van nummer 73 een verkeersdrempel komen. Ik nodig u graag bij ons, op 
nummer 71, uit om te komen luisteren naar de geluidsoverlast die zo'n drempel geeft.

9. In de Kapelaan Kockstraat worden de fietsers gebruikt als verkeersremmende maatregel. 
Waarom wil men het fietsverkeer rond het plein wel scheiden dan?

10. Met een brug voor de deur zal de waarde van onze woningen verminderen, hoe wordt dit 
gecompenseerd?

2



De bewoners van de Kapelaan Kockstraat 56 en 58 en de Pastoor Kerckerstraat 33 en 35 zijn 
voorstander van variant 2 op basis van de volgende redenen.

Het doel van variant 2 is het scheiden van fietsers en auto's, hierdoor zullen de huidige ontsluitingen 
fietspad worden. Hoe komen de mensen van Kapelaan Kockstraat 56 en 58 bij hun garage/oprit? Dit 
geldt ook voor het bereiken van de garage van Pastoor Kerkerstraat 33. Als je gaat kijken wat er dan 
overblijft aan 'fietspad' is dat minimaal.

In de huidige situatie is het ook zo dat wanneer men het gebied uitrijdt richting de Pastoor 
Kerckerstraat, men recht vooruit het zandpad van een boer op rijdt. Wanneer je vanaf de Pastoor 
Kerckerstraat de Kapelaan Kockstraat op wilt rijden staan er paaltjes aan de overzijde mocht er verkeer 
doorschieten. Dit is bij de nieuwe brug niet mogelijk omdat je recht op de oprit van Kapelaan Kockstraat 
73 rij.

1. De kap van de bomen is onvoldoende om de weg te kunnen verbreden langs de Kapelaan 
Kockstraat.

2. De doorgang van de Pastoor Kerckestraat is veels te smal voor groter verkeer. Vuilniswagens 
e.d. hebben hier járen lang zonder problemen doorheen gereden.

3. De bewoners van de Kapelaan Kockstraat 56 en 58 hebben nu ook last van inschijnende 
koplampen. Hetzelfde geldt voor de bewoners van de Pastoor Kerckerstraat aan de overzijde die 
overigens niet zijn uitgenodigd voor het overleg. De ontsluiting blijft voor deze bewoners 
ongewijzigd, zij hebben hiervoor gekozen bij de aankoop van hun woning. Tevens zal het naar 
binnen schijnen van de koplampen bij nummer 56 en 58 blijven wanneer er auto's vanaf de 
Kapelaan Kockstraat de brug oprijden.

4. Als niet wordt gekozen voor een brug ontstaat er een groot probleem met het bouwverkeer 
deze moeten dan langs de te smalle toegangsstraatjes die er nu liggen. Het nieuwe 
bestemmingsplan is goedgekeurd met de huidige situatie, hier is destijds rekening mee 
gehouden. Er kunnen nog een paar knikken uit de huidige ontsluiting gehaald worden zodat 
deze beter begaanbaar zijn.

5. De draaikom om vanaf de Pastoor Kerckerstraat te komen op de toegangsweg naar het gebied 
langs de woningen Kapelaan Kockstraat 56, en 58 is veels te kort en te lastig zeker voor 
zwaarder verkeer. Zie commentaar bij punt 4.

Mening vertegenwoordigers gebruikers van het plein * dorpsraad in meerderheid voor variant 2 een 
minderheid van de aanwezigen staat er neutraal tegenover.

1. Vanuit de school wordt aangegeven dat het begonnen is bij een presentatie van de kinderen van 
groep 8 over de huidige onveilige verkeerssituatie, omdat er ongelukken en bijna ongelukken 
hebben plaatsgevonden. De huidige ontsluiting is erg onoverzichtelijk. Bij variant 2 is er sprake 
van een overzichtelijke situatie. Schoolgaande kinderen kunnen straks veilig achter de kerk 
langs.
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2. Variant 2 is veiliger voor de kinderen van de basisschool en de Klup en JFK. I.v.m. de garages en 
opritten zal het verkeer minimaal gescheiden worden. Er worden extra kruispunten gemaakt 
rondom de nieuwe brug vanuit alle richtingen. Door de aanleg van het fietspad achter de kerk 
langs wordt voor 9996 van de naar schoolgaande kinderen een veiligere en kortere weg 
aangeboden.

1. Het dorpsplein is met brug meer open en toegankelijk. Er zijn voldoende bruggen/ontsluitingen 
om het dorpsplein te bereiken, de extra ontsluiting achter de kerk komt hier ook nog bij. Met dit 
fietspad achter de kerk zijn er vier wegen om het plein te bereiken, is er dan echt nog een vijfde 
nodig?

Overige punten:

2. De vertegenwoordiger van de uitvaartondernemer vraagt aandacht voor de toegankelijkheid 
van zijn bedrijf in geval van afsluiting van het plein tijdens een uitvaart vooral voor mensen die 
minder goed ter been zijn. Vanuit de gemeente wordt aangegeven dat hiervoor oplossingen zijn 
te bedenken maar dat dit los staat van de discussie op deze avond. Er zal nog een aparte 
afspraak worden gemaakt met de ondernemer om een oplossing te vinden voor de 
toegankelijkheid van zijn bedrijf tijdens uitvaarten.

3. De Kapelaan Kockstraat zelf kan veiliger. Aandacht wordt gevraagd voor een duidelijker 
zebrapad ter hoogte van de kerk, voor het optisch versmallen van de Kapelaan Kockstraat en 
voor een goede verkeersveilige ontsluiting van de aansluiting van de brug op de Kapelaan 
Kockstraat. De gemeente zegt toe dat de situatie op de Kapelaan Kockstraat wordt 
meegenomen en nader zal bekijken in hoeverre er iets kan worden gedaan met de opmerkingen 
zoals die zijn gemaakt. Het 'plein' rondom de kruising Kapelaan Kockstraat I Cornelisstraat * de 
brug is zeer onveilig. Fietsers vanaf Steenbergen moeten hier onnodig oversteken om achter de 
bushalte (2 richting fietspad van 10 meter) langs te gaan om vervolgens weer terug over te 
steken. Ook moeten voetgangers de weg op om over deze brug te gaan. Zebrapaden zouden 
hier ook geen overbodige luxe zijn. Wel is er een snelheidsmeter geplaatst bij de bushalte 
ACHTER EEN BOOM!?

4. Het idee wordt naar voren gebracht om een fietsbrug aan te leggen i.p.v. een gewone brug. Als 
de gemeente dan toch geld wil investeren in bruggen, is dit een betere optie.

5. Als gekozen wordt voor variant 1 wordt geopperd om ter hoogte van de Vaert een 
richtingsverkeer in te stellen. Anderen twijfelen of mensen zich hieraan gaan houden en hoe het 
dan zit met de handhaafbaarheid. In de huidige situatie is er ook sprake van 
éénrichtingsverkeer, 99,996 houd zich hier gewoon aan.
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Onderwerp: Zienswijze ontwerp-bestemmingsplan Centrum Welberg

Roermond, 22 oktober 2018

Geachte leden van de raad,

Namens mijn cliënten,  in 
uw gemeente dien ik hierbij een zienswijze bij u in ten aanzien van het heden ter inzage liggende ontwerp- 
bestemmingsplan Centrum Welberg.

INLEIDING

De bezwaren van cliënten tegen het ontwerp-bestemmingsplan hebben betrekking op de in de planvorming 
opgenomen mogelijkheid van een brug ter hoogte van hun perceel. Cliënten vrezen ernstig nadeel van 
deze voorziening en om die reden wensen zij dan ook dat tot aangepaste vaststelling van het bestem
mingsplan Centrum Welberg door u wordt overgegaan.

TOELICHTING

Gelet op de voorgestane planologische wijziging mag een deugdelijke ruimtelijke onderbouwing worden 
verwacht, evenals een gedegen belangenafweging. Bij raadpleging van de toelichting van het ontwerp- 
bestemmingsplan moet ik echter constateren dat in hoofdstuk 4.8 dat is gewijd aan Verkeer en parkeren op 
geen enkele wijze melding wordt gemaakt van de noodzaak van de aanleg van deze brug. Hoewel er dus 
sprake is van een doorbreking van de bestaande verkeersstructuur wordt deze niet nader onderbouwd.
Laat staan dat er een adequete belangenafweging heeft plaats gevonden. In die zin voldoet het ontwerp- 
bestemmingsplan niet aan de eisen die daaraan wettelijk worden gesteld.

Voor de goede orde merk ik op dat in de toelichting in hoofdstuk 6 bij de bespreking van het proces wel 
melding wordt gemaakt van de aanleg van een brug. De achtergrond daarvan en vooral de onderbouwing 
van de noodzaak van deze voorziening, mede vanuit verkeerstechnisch oogpunt ontbreekt echter ten ene- 
male, evenals de al eerder aangegeven belangenafweging.
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Naast deze wezenlijke kritiek op de wijze waarop de voorgenomen aanleg van de brug planologisch wordt 
verantwoord, hebben cliënten ook inhoudelijke bezwaren tegen de mogelijke komst van de geprojecteerde 
brug.

Deze bezwaren staan in belangrijke mate ook verwoord in het verslag van het overleg dat op 16 mei 2018 
heeft plaats gevonden over deze kwestie en welke ik voor de volledigheid hecht aan deze zienswijze.

Het gaat daarbij nadrukkelijk om de verkeersveiligheid welke in het geding is bij realisering van de brug. 
Zoals in het verslag wordt vermeld gaat het daarbij om de verkeersveiligheid van fietsers, evenals die van 
de bewoners van Kapelaan Kockstraat 71, 73 en 75. Voor de bewoners van de hiervoor genoemde adres
sen is de verkeersveiligheid met name in het geding terzake het gebruik van de oprit. Er ontstaat een on
overzichtelijk kruispunt met alle gevolgen van dien. Ook bij calamiteiten of bij werkzaamheden aan de 
Kapelaan Kockstraat of de brug is het de hele nieuwe woonwijk niet meer te bereiken voor hulpdiensten en 
dergelijke. Dit kan toch niet de bedoeling zijn van de voorgenomen inrichting van dit gebied.

Ook zal als gevolg van de voorgenomen aanleg van de brug voortdurend overlast kunnen worden onder
vonden van auto’s welke met hun koplampen in de woning schijnen, hetgeen als zeer hinderlijk wordt erva
ren.

De combinatie van de bezwaren maakt dat cliënten vrezen voor een ernstige waardevermindering van hun 
woning ten gevolge van de voorgenomen planologische wijziging welke dus de bouw van de bestreden 
brug mogelijk maakt. Indien tot vaststelling van het bestemmingsplan zal worden overgegaan, zullen cliën
ten dan ook niet nalaten om deze schade op uw gemeente te verhalen.

CONCLUSIE

Gelet op het vorenstaande verzoek ik u dan ook namens cliënten af te zien van de vaststelling van het be
stemmingsplan Centrum Welberg, danwel tot gewijzigde vaststelling van dit bestemmingsplan over te gaan, 
in die zin dat de planologische mogelijkheid voor de bouw van de brug komt te vervallen. Ik behoud mij het 
recht voor deze zienswijze nog nader aan te vullen.

Hoogachtend,
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gemeente Steenbergen

Verslag
Datum
Tijd
Locatie
Onderwerp

Bijeenkomst centrum Welberg. 
16 mei 2018 
19:00 uur
Gemeenschapshuis De Vaert 
Voornemen aanleg brug

Aanwezig: Direct belanghebbenden, omwonenden en vertegenwoordigers van verenigingen van de 
gebruikers van het plein, school, uitvaartondernemer, JFKI De Klup, bestuur gemeenschapshuis, 
Dorpshuis de Vaert

Namens de gemeente: Wethouder M. Vos, M. Meulblok, projectleider centrumplan Welberg, L. Ligtenberg 
beleidsmedewerker verkeer.

Voorgeschiedenis

In September 2017 heeft gemeenteraad de hoofdlijnen vastgesteld voor de verdere ontwikkeling van 
het centrumgebied van Welberg . Hierbij is o.a. gekozen voor de ontsluitingsvariant 2 van het gebied 
met brug omdat deze variant het meeste draagvlak had bij gebruikers en bevolking van Welberg.

Nadien is er echter toch nog enige discussie gekomen omdat 3 bewoners van de Kapelaan Kockstraat 

het niet eens waren met de brug.

Doel van de avond is de meningen te peilen om de gemeenteraad inzicht te geven in de meningen van 
de direct belanghebbenden, inclusief een vertegenwoordiging van de gebruikers van het plein.

Varianten

Destijds zijn 3 varianten uitgewerkt, waarbij variant 3 zonder meer af valt en dus niet besproken gaat 
worden. De inrichting van het plein zelf is op hoofdlijnen al gepresenteerd en kon over het geheel gezien 
de goedkeuring wegdragen en staat dus niet ter discussie. Het gaat dus puur om de ontsluiting van het 
gebied. De inrichting van het plein, het oranjegebied zal dus met of zonder brug altijd worden 

vormgegeven conform variant 2.
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Korte analyse gemeente voor en nadelen varianten

Variant 1 (de variant zonder brug) Variant 2 (variant met brug)
Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel

Rommelige toegang Duidelijke toegang
Ontsluiting op 
rustigere weg

Ontsluiting op 
drukkere weg

Fiets en autoverkeer 
niet max. gescheiden

Fiets en autoverkeer 
maximaal gescheiden

Smalle toegang en 
uitgang. Nadelig voor 
bijv. vuilnisophaal.

Bredere
toegang/uitgang.

Goedkoper Duurder

Vanuit de gemeente wordt benadrukt dat alle de drie de varianten aanvaardbaar en uitvoerbaar zijn 
anders had het college van burgemeester en wethouders ze niet voorgesteld als een mogelijke variant..

De aanwezige bewoners van de Kapelaan Kockstraat 71,73 en 75 geven aan voorstanders te zijn van
variant 1 op basis van de volgende redenen:

1. De toegangsweg langs de Kapelaan Kockstraat 56 en 58 kan verbreed worden door de kap van 
de aanwezige berken waardoor de noodzaak ontbreekt voor de aanleg van een brug.

2. Geld kan beter besteedt worden dan aan de aanleg van een brug. Het wordt de 5e brug in de 
Welberg op 500 meter.

3. Extra aansluiting is verkeersonveilig, voor fietsers maar ook voor de bewoners zelf als ze van hun 
afrit rijden. Het is met name een onoverzichtelijk kruispunt voor kinderen die vanaf de oprit de 
straat oversteken om richting Steenbergen te gaan. Ook voor voetgangers is het onveilig omdat 
er geen mogelijkheden zijn om deze te beschermen d.m.v. paaltjes, parkeervakken heggen of 
bollen. De geparkeerde auto's in de Kapelaan Kockstraat belemmeren het uitzicht van de 
opritten. Door een weg recht tegenover een oprit te leggen, ontstaat er voor de bewoners en 
weggebruikers een extra onveilige situatie. Aan beide zijden van de brug worden kruisingen 
gecreeërd.

4. Inschijnende koplampen. Dit is niet op te lossen met een haag of iets dergelijks.

5. Een extra brug is niet mooi. Hij doet de mooie Vaart geen recht aan. De mensen, die in het 
nieuwe plan uitgenodigd worden om langs de waterkant plaats te nemen, worden 
geconfronteerd met remmend- en optrekkend verkeer, dat de brug op en afrijdt. Zonder brug is 
het gewoon lekker genieten van de rust en van het water.

6. Door het nieuwe fietspad, achter de kerk, wordt al geanticipeerd op de verkeersituatie voor de 
schoolgaande kinderen en de gebruikers van het centrumplein. Daar is de brug dus niet voor 
nodig

7. In de oude situatie is één richtingsverkeer mogelijk, langs de ene kant van het plein op, langs de 
andere er af. De weg tussen op - en afgang wordt dan ook éénrichtingsverkeer. Auto's dienen 
hier stapvoets te rijden en eventuele fietsers zijn een verkeersremmende maatregel (net als in 
de Blauwstraat).
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8. Wanneer er een brug komt, zal dit de enige ontsluiting zijn waarlangs met een gemotoriseerd 
voertuig het plein en de nieuwe woonwijk te bereiken is. Bij een calamiteit op of 
werkzaamheden aan de Kapelaan Kockstraat of de brug waardoor de weg geblokkeerd wordt, is 
dit hele gebied niet meer te bereiken voor hulpdiensten e.d. Met de huidige ontsluiting heb je in 
geval van nood altijd één ontsluiting waarlangs hulpdiensten e.d. het gebied op en af kunnen.

9. Mogelijk komt er door de komst van de nieuwe brug een nieuwe verkeersdrempel te liggen ter 
hoogte van Kapelaan Kockstraat 73 dit zorgt voor geluidsoverlast.

10. De glasbak , kleding en plastic containers werden wekelijks geledigd, dus de bewoners 
verwachten dat de vuilnisophaal ook wel gaat lukken.

11. In de tijd dat het voetbalveld in gebruik was voldeed de verkeerssituatie prima. Drukke 
voetbaltrainingen- en wedstrijden zijn nooit een probleem geweest.

De bewoners van de Kapelaan Kockstraat 56 en 58 en de Pastoor Kerckerstraat 33 en 35 geven aan
voorstander te zijn van variant 2 op basis van de volgende redenen.

1. De kap van de bomen is onvoldoende om de weg te kunnen verbreden langs de Kapelaan 

Kockstraat.

2. De doorgang van de Pastoor Kerckerstraat is veel te smal voor groter verkeer.

3. De bewoners van de Kapelaan Kockstraat 56 en 58 hebben nu ook last van inschijnende 
koplampen. Hetzelfde geldt voor de bewoners van de Pastoor Kerckerstraat aan de overzijde die 
overigens niet zijn uitgenodigd voor het overleg.

4. Als niet wordt gekozen voor een brug ontstaat er een groot probleem met het bouwverkeer 
deze moeten dan langs de te smalle toegangsstraatjes die er nu liggen.

5. De draaikom om vanaf de Pastoor Kerckerstraat te komen op de toegangsweg naar het gebied 
langs de woningen Kapelaan Kockstraat 56, en 58 is veels te kort en te lastig zeker voor 

zwaarder verkeer.

6. De veiligheid is het meest gebaat bij variant 2 en daarom werd dit plan gedurende alle 
bijeenkomsten breed gedragen door de vele aanwezigen.

De vertegenwoordigers gebruikers van het plein -r dorpsraad ziin in meerderheid voor variant 2 een 
minderheid van de aanwezigen staat er neutraal tegenover. De voorstanders geven de volgende

motivatie.

1. Vanuit de school wordt aangegeven dat het begonnen is bij een presentatie van de kinderen van 
groep 8 over de huidige onveilige verkeerssituatie, omdat er ongelukken en bijna ongelukken 
hebben plaatsgevonden. De huidige ontsluiting is erg onoverzichtelijk. Bij variant 2 is er sprake 

van een overzichtelijke situatie.

2. Variant 2 is veiliger voor de kinderen van de basisschool en de Klup en JFK.

3



3. Het dorpsplein is met brug meer open en toegankelijk.

Overige punten:

1. De vertegenwoordiger van de uitvaartondernemer vraagt aandacht voor de toegankelijkheid 
van zijn bedrijf in geval van afsluiting van het plein tijdens een uitvaart vooral voor mensen die 
minder goed ter been zijn. Vanuit de gemeente wordt aangegeven dat hiervoor oplossingen zijn 
te bedenken maar dat dit los staat van de discussie op deze avond. Er zal nog een aparte 
afspraak worden gemaakt met de ondernemer om een oplossing te vinden voor de 
toegankelijkheid van zijn bedrijf tijdens uitvaarten.

2. De Kapelaan Kockstraat zelf kan veiliger. Aandacht wordt gevraagd voor een duidelijker 
zebrapad ter hoogte van de kerk, voor het optisch versmallen van de Kapelaan Kockstraat en 
voor een goede verkeersveilige ontsluiting van de aansluiting van de brug op de Kapelaan 
Kockstraat. De gemeente zegt toe dat de situatie op de Kapelaan Kockstraat wordt 
meegenomen en nader zal bekijken in hoeverre er iets kan worden gedaan met de opmerkingen 
zoals die zijn gemaakt.

3. Het idee wordt naar voren gebracht om een fietsbrug aan te leggen i.p.v. een gewone brug.

4. Als gekozen wordt voor variant 1 wordt geopperd om ter hoogte van de Vaert een 
richtingsverkeer in te stellen. Anderen twijfelen of mensen zich hieraan gaan houden en hoe het 
dan zit met de handhaafbaarheid.

4



1803834
Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Stee

Postbus 6

4650 AA Steenbergen

STEENBERGEN 
ZX (ļoo/tjbų . 
2 2 OKT 20181

'ZciCok. 6

Kopie aan: N‘ 
»ù' 1

ÍOl+ZX
Vertrouwelijk

Betreft: Zienswijze met betrekking tot ontwerp bestemmingsplan Centrum Welberg
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Geacht college,

Hierbij maak ik mijn zienswijze kenbaar met betrekking tot het ontwerp bestemmingsplan Centrum Welberg.

In het ontwerp wordt gesproken over het plaatsen van een brug ter hoogte van de woning aan de Kapelaan 
Kockstraat nummer 73. Wij vragen u om deze brug niette plaatsen om de volgende redenen:

1. Extra aansluiting is verkeersonveilig, voor fietsers maar ook voor de bewoners zelf als ze van hun afrit 
rijden. Het is met name een onoverzichtelijk kruispunt voor kinderen die vanaf de eigen oprit de straat 
oversteken om richting Steenbergen te gaan. De geparkeerde auto’s in de Kapelaan Kockstraat belemmeren 
het uitzicht van de opritten. Door een weg recht tegenover een oprit te leggen, ontstaat er voor de bewoners 
en weggebruikers een extra onveilige situatie. Aan beide zijden van de brug worden kruisingen gecreeërd.

2. Koplampen schijnen in de woonkamer. Dit is niet op te vangen door een hogere heg omdat een hogere heg 
de situatie verkeersonveiliger maakt.

3. Waardevermindering van onze woning ivm het feit dat een extra brug niet mooi is en zorgt voor overlast 
door remmend en optrekkend verkeer.

4. De nieuwe woonwijk is in een eerder stadium goedgekeurd op basis van huidige ontsluitingswegen.

Op grond van bovenstaande verzoek ik u af te zien van het plaatsen van de genoemde brug en ons over het 
verdere verloop van de procedure op de hoogte houdt.

Hoogachtend,
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Zienswijze bestemmingsplan
‘Centrum Welberg”

Ons zaaknummer 

R216464638
Behandeld door 

Uw kenmerk

Edelachtbare leden van de raad,

, vroeg ons om 
juridische hulp.

Cliënte is het niet eens met de huidige inrichting van het ontwerpbestemmingsplan 
“Centrum Welberg”
Cliënte woont ten noorden van het plangebied en het plan heeft nadelige gevolgen voor haar. Cliënte 
begrijpt het maatschappelijk nut van woningbouw en is in zoverre niet tegen de komst van de 
woningen. Wel is zij van oordeel dat in het plan meer aandacht besteed kan worden aan de 
landschappelijke inpassing en de gevolgen die de te realiseren woningbouw heeft voor de omliggende 
woningen, waaronder die van cliënte.

De privacy van cliënt wordt aangetast als dit plan in de huidige vorm doorgaat
Het plan voorziet in de bouw van een onbepaald aantal twee-aaneenwoningen ten zuidoosten van de 
woning van cliënte. Ik heb het over “een onbepaald aantal woningen”, omdat het aantal woningen in 
het bouwvlak noch de bouwregels is gemaximeerd. Hoewel de minimale zijdelingse afstand tussen de 
woningen wel uit de bouwregels volgt, bestaat er geen minimale omvang van de woningen. Als gevolg 
van vorenstaande is het aantal woningen dat gebouwd kan worden, niet uit de regels van het 
bestemmingsplan of de verbeelding op te maken.

Door de U-vorm van het bouwvlak waarin de twee-aaneenwoningen gebouwd zullen worden, is het 
aannemelijk dat tenminste twee woningen diametraal op de woning van cliënte zullen worden 
gebouwd. De toekomstige bewoners kunnen daardoor van ’s ochtends vroeg tot laat in de avond bij 
cliënte in de slaapkamer naar binnen kijken. Cliënte ervaart dat als een ernstige inbreuk op de privacy

Rekeningnummer (IBAN) NL11 RABO 0101 0506 74 
Kvk 41 038 571 Apeldoorn
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die zij daar al decennia geniet. Foto's van de situatie ter plaatse, leg ik als bijlage 1 over. Hoewel er 
enkele tussenliggende bomen zijn, neemt dit niet al het zicht op de slaapkamer van cliënte weg. Door 
de woningen anders te projecteren of voorzieningen aan te brengen zoals permanente shutters, kan 
de aantasting van de privacy van cliënte worden voorkomen. Het staat uw raad natuurlijk vrij om zelf te 

voorzien in andere oplossingen.

Bovenop vorenstaande geldt dat de strook met bomen aan de noord-westzijde van het plangebied, 
niet is verankerd in het bestemmingsplan; alleen voor de strook aan de noord-oostzijde geldt een 
aanlegvergunningplicht. Nu bij planschadeclaims een steeds groter deel van het nadeel voor eigen 
risico blijft, hoort dit nadeel zo klein mogelijk te blijven. Een goede ruimtelijke ordening vraagt daarom 
dat het nadeel voor omwonenden waar mogelijk wordt beperkt. Graag zou cliënte zien dat u die 
maatregelen neemt, die voorkomen dat op tuin- en slaapkamerniveau inkijk ontstaat vanuit de 

voorziene woningen.

Bel of mail ons gerust als u nog vragen hebt
U bereikt mij via de klantenservice op telefoonnummer 088 462 3700. Mailen kan naar 
klantenservice@achmearechtsbijstand.nl. Uw zaaknummer is R216464638. Wilt u dit nummer altijd 

noemen als u belt of mailt? Wij kunnen u dan sneller helpen.
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