GEMEENTE STEENBERGEN
BIJLAGEN
BESTEMMINGSPLAN
‘HOF VAN ENGELBRECHT’

[Geef tekst op]

www.gemeente-steenbergen.nl

BIJLAGENOVERZICHT
1.

Rapportage quickscan flora en fauna

2.

Rapportage nader onderzoek vleermuizen

3.

Archeologisch bureauonderzoek

4.

Verkennend bodemonderzoek

5.

Nota van beantwoording Inspraakreacties

6.

Wateradvies Waterschap Brabantse Delta

7.

Nota van beantwoording zienswijzen

BIJLAGE 1
Rapportage quickscan flora en fauna

QUICKSCAN FLORA EN FAUNA
EERSTE BOUTWEG 16
TE KRUISLAND

Rapportage quickscan flora en fauna
Eerste Boutweg te Kruisland
Opdrachtgever

Urban Jazz
Almijstraat 14
5061 PA Oisterwijk

Rapportnummer
Versienummer

6014.001
D1

Status

Eindrapportage

Datum

23 mei 2018

Vestiging

Zuid-Holland
Max Euwelaan 21-29
3062 MA Rotterdam
010 - 7640828
rotterdam@econsultancy.nl

Opsteller

A.M. Vergeer, MSc

Paraaf

Kwaliteitscontrole

Ing. G. Jenniskens

Paraaf

Kwaliteitszorg
Econsultancy is lid van het Netwerk Groene Bureaus (NGB). Het NGB is een vereniging van ecologische advies- en onderzoeksbureaus die werkt aan de kwaliteit van advisering gericht op natuur, landschap, water, milieu en ruimte en die de belangen behartigt van groene adviesbureaus. Het Netwerk hanteert een gedragscode die opdrachtgevers en andere belanghebbenden een basis biedt om de leden aan te spreken op de kwaliteit van hun werk.
Betrouwbaarheid
Dit onderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd conform de toepasselijke en van kracht zijnde regelgeving ten aanzien van
natuurwetgeving. Het onderzoek betreft een momentopname en geeft een inschatting van de geschiktheid van de onderzoekslocatie voor beschermde soorten en het al dan niet voorkomen van soorten. De gebruikte informatie omtrent verspreiding van
soorten is deels afkomstig uit de NDFF en mag niet zonder toestemming worden verstrekt aan derden of op enige andere
wijze openbaar gemaakt worden. Econsultancy accepteert op voorhand geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van het door Econsultancy uitgevoerde onderzoek neemt.
In het algemeen kan gesteld worden dat een quickscan geldig is voor een periode van 2 tot 3 jaar, tenzij in deze periode de
ecologische omstandigheden wezenlijk zijn veranderd en/of de Wet natuurbescherming, dan wel inzichten hieromtrent zijn
gewijzigd. Bij uitstel van de uitvoering van een project met meer dan 3 jaar verdient het de aanbeveling de resultaten van de
quickscan opnieuw te toetsen.
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1

INLEIDING

Econsultancy heeft van Urban Jazz opdracht gekregen voor het uitvoeren van een quickscan flora en
fauna aan de Eerste Boutweg 16 te Kruisland.
De quickscan flora en fauna is uitgevoerd in het kader van een bestemmingsplanwijziging.
De quickscan flora en fauna is uitgevoerd met als doel in te schatten of er op de onderzoekslocatie
planten- en diersoorten aanwezig of te verwachten zijn, die volgens de Wet natuurbescherming een
beschermde status hebben en die mogelijk negatieve invloed kunnen ondervinden door de voorgenomen ingreep. Tevens is beoordeeld of de voorgenomen ingreep invloed kan hebben op Natura
2000-gebieden, houtopstanden die middels de Wet natuurbescherming zijn beschermd, of op gebieden die deel uitmaken van het Natuurnetwerk Nederland.
Econsultancy is lid van de branchevereniging "Netwerk Groene Bureaus" en werkt volgens de door
het Netwerk opgestelde gedragscode en protocollen. In dat kader verklaart Econsultancy ten behoeve
van de onderzoekslocatie niet eerder betrokken te zijn geweest voor ecologische advisering of ecologisch onderzoek.
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2
2.1

GEBIEDSBESCHRIJVING
Huidig gebruik onderzoekslocatie en omgeving

De onderzoekslocatie (± 3300 m²) ligt aan de Eerste Boutweg, circa 0.4 kilometer ten noorden van de
kern van Kruisland (figuur 1).
Het perceel, waar de onderzoekslocatie deel van uitmaakt, is kadastraal bekend als gemeente
Steenbergen, sectie 2235, nummer 16-18 en sectie 2797.

Kruisland

Figuur 1. Topografische ligging van de onderzoekslocatie.

De onderzoekslocatie betreft een bedrijfshal, een moestuin met kas en een kleine vijver, en twee toegangswegen. De hal wordt gebruikt als opslag en werkplaats, en staat grotendeels leeg. De moestuin
en kas waren op het moment van het veldbezoek niet in gebruik. De kleine vijver heeft een opstaande
rand.
Ten noorden van de onderzoekslocatie bevinden zich een rustige weg en fietspad, een dubbele rij
bomen (gezonde essen, hoogte ca. 10 m), een sloot, en vervolgens uitgestrekt agrarisch akkerland.
Ten oosten, westen en zuiden van de onderzoekslocatie bevindt zich bebouwd gebied, bestaande uit
twee-onder-een-kapwoningen en rijtjeshuizen.
In figuur 2 is een luchtfoto van de onderzoekslocatie en de directe omgeving weergegeven. De figuren 3 t/m 8 geven een impressie van de onderzoekslocatie, middels foto’s die zijn genomen tijdens
het veldbezoek.
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Figuur 2. Luchtfoto onderzoekslocatie en directe omgeving.

Figuur 3. Noordzijde van het gebouw,
met enkele open stootvoegen.

Figuur 4. Zuidzijde gebouw met kas en
moestuin.

Figuur 5. Binnenzijde opslaghal.

Figuur 6. Binnenzijde opslaghal.

Figuur 7. Kapotte plafondbeplating in
de opslaghal.

Figuur 8. Vijvertje ten zuiden van de
opslaghal.
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2.2

Toekomstig gebruik van de onderzoekslocatie en voorgenomen ingrepen

De initiatiefnemer is voornemens de bedrijfshal te slopen en twee woningen toe te voegen. Tevens is
hij van plan 6 nieuwe ruime woningen te bouwen, en parkeerplaatsen te ontwikkelen. De bestaande
woning in de noordoostelijke hoek van de onderzoekslocatie zal behouden blijven. De toekomstige
situatie is weergegeven in figuur 9.

Figuur 9. Beoogde ontwikkeling (Bron: Urban Jazz)
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3

ONDERZOEKSMETHODIEK

Het onderzoek is uitgevoerd middels het verrichten van een veldbezoek en een bureauonderzoek. Op
deze wijze is inzicht verkregen in de aanwezigheid van geschikt habitat en de daarbij te verwachten
beschermde soorten, gesitueerd op of nabij de onderzoekslocatie.
Het veldbezoek is afgelegd op woensdag 9 mei. Tijdens dit veldbezoek is de gehele onderzoekslocatie, alsmede de directe omgeving beoordeeld. Gedurende het veldbezoek is gelet op de mogelijke
aanwezigheid van beschermde en bedreigde soorten op basis van het aanwezige habitat.
Verder is aan de hand van verspreidingsatlassen, andere standaardwerken en op basis van “expert
judgement” nagegaan welke bijzondere planten- en diersoorten er voor kunnen komen op de onderzoekslocatie en zijn omtrent gebiedsbescherming gegevens van de provincie Noord-Brabant. Actuele
verspreidingsgegevens van flora en fauna zijn uit de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF)
opgevraagd.
De quickscan flora en fauna is een toets van de ecologische potenties van de onderzoekslocatie en
betreft geen volwaardig soort(en) specifiek onderzoek. Er zijn in het onderhavige onderzoek geen
inventarisaties uitgevoerd van soorten en soortgroepen. Een ecologische inventarisatie beslaat meerdere veldbezoeken gedurende de voor de soortgroep meest gunstige periode van het jaar.
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4

OVERZICHT VAN DE NATIONALE NATUURWETGEVING

Dit hoofdstuk geeft achtergrondinformatie over de natuurwetgeving waaraan de voorgenomen ingreep
op de onderzoekslocatie wordt getoetst. Er wordt een globale toelichting gegeven ten aanzien van
potentiële overtredingen van de Wet natuurbescherming bij de meest voorkomende soorten en soortgroepen. Dit hoofdstuk is niet toegespitst op de situatie op de onderzoekslocatie, maar geeft enkel
een beschrijving van de vigerende wetgeving. De Wet natuurbescherming is gericht op:




het beschermen en ontwikkelen van de natuur, mede vanwege de intrinsieke waarde en het
behouden en herstellen van de biologische diversiteit;
het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de natuur ter vervulling van maatschappelijke functies;
het verzekeren van een samenhangend beleid gericht op het behoud en beheer van waardevolle landschappen, vanwege hun bijdrage aan de biologische diversiteit en hun cultuurhistorische betekenis, mede ter vervulling van maatschappelijke functies.

De bevoegdheid voor het verlenen van ontheffingen en vrijstellingen bij soortenbescherming ligt grotendeels bij de provincies. De provincie is bevoegd gezag voor de toetsing van handelingen met mogelijke gevolgen voor beschermde dier- en plantensoorten (de soortenbeschermingsbepalingen) én
voor Natura 2000-gebieden (de gebiedenbeschermingsbepalingen). Alleen bij ruimtelijke ingrepen
waarmee grote nationale belangen zijn gemoeid, blijft het Rijk bevoegd gezag.
4.1

Zorgplicht

Het eerste artikel in de Wet natuurbescherming heeft betrekking op de zorgplicht en heeft betrekking
op het voorkomen of beperken van schade aan soorten en gebieden, voor zover deze niet middels
overige verbodsbepalingen zijn gereguleerd. Het gaat daarbij in de praktijk vooral om minder streng
beschermde soorten, waarbij het onnodig doden, verwonden of beschadigen dient te worden vermeden.
In bijlage 1 wordt dit artikel nader toegelicht.
4.2

Soortenbescherming

Bij een quickscan flora en fauna wordt in beeld gebracht of er (potentiële) vaste rust- of verblijfplaatsen aanwezig zijn van de soorten uit de verschillende beschermingsregimes. Vervolgens wordt
beoordeeld of de voorgenomen ingreep verstorend kan zijn en of nader onderzoek noodzakelijk wordt
geacht.
De Wet natuurbescherming onderscheidt beschermingsregimes voor soorten op grond van internationale verdragen, aangevuld met soorten die vanuit een nationaal oogpunt beschermd worden. Hierdoor zijn er in de Wet natuurbescherming drie verschillende verbodsartikelen per categorie soorten;




soorten van de Vogelrichtlijn (artikel 3.1);
soorten van de Habitatrichtlijn en de verdragen van Bern en Bonn (artikel 3.5);
andere soorten (artikel 3.10).

In bijlage 1 worden deze artikelen nader toegelicht.
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4.3

Gebiedenbescherming

Indien een plangebied in of nabij een beschermd gebied is gelegen, dan dient te worden bepaald of
er een (extern) effect valt te verwachten. Het gaat daarbij om Natura 2000-gebieden en gebieden
behorend tot het Natuurnetwerk Nederland.
4.3.1

Natura 2000

Natura 2000 is de benaming voor een Europees netwerk van natuurgebieden waarin belangrijke flora
en fauna voorkomen, gezien vanuit een Europees perspectief. Met Natura 2000 wil men deze flora en
fauna duurzaam beschermen. De staatssecretaris van Economische Zaken heeft voor Nederland
ruim 160 Natura 2000-gebieden aangewezen. Gezamenlijk hebben ze een oppervlak van ruim 1,1
miljoen hectare. Ze maken deel uit van een samenhangend netwerk van natuurgebieden in de Europese Unie die zijn aangewezen op grond van de vogelrichtlijn en habitatrichtlijn. Het doel van Natura
2000 is het keren van de achteruitgang van de biodiversiteit.
Binnen een gebied kan spanning optreden tussen economie en ecologie. In een zogenaamd beheerplan leggen Rijk en provincies vast welke activiteiten, op welke wijze mogelijk zijn. Uitgangspunt is
steeds het realiseren van ecologische doelen met respect voor en in een zorgvuldige balans met wat
particulieren en ondernemers willen. Het opstellen gebeurt daarom in overleg met alle direct betrokkenen, zoals beheerders, gebruikers, omwonenden, gemeenten, natuurorganisaties en waterschappen. Samen geven ze invulling aan beleven, gebruiken en beschermen. Daar draait het om in de Nederlandse Natura 2000-gebieden (bron: Regiegroep Natura 2000).
Het is krachtens de Wet natuurbescherming verboden zonder vergunning van gedeputeerde staten
projecten te realiseren of andere handelingen te verrichten die gelet op de instandhoudingsdoelstellingen voor een Natura 2000-gebied de kwaliteit van de natuurlijke habitats of de habitats van
soorten in dat gebied kunnen verslechteren of een significant verstorend effect kunnen hebben op de
soorten waarvoor dat gebied is aangewezen (artikel 2.7, lid 2).
Handelingen die een negatieve invloed hebben op Natura 2000-gebieden, worden slechts onder strikte voorwaarden toegestaan. Een vergunning is vereist. Door middel van het Nederlandse vergunningsstelsel wordt een zorgvuldige afweging gewaarborgd. De vergunningen zullen beoordeeld en
afgegeven worden door de desbetreffende provincie.
4.3.2

Natuurnetwerk Nederland

Het Natuurnetwerk Nederland is het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. Het netwerk moet natuurgebieden beter verbinden met elkaar en met het omringende
agrarisch gebied.
Het Natuurnetwerk Nederland bestaat uit:






bestaande natuurgebieden, waaronder de 20 Nationale Parken;
gebieden waar nieuwe natuur aangelegd wordt;
landbouwgebieden, beheerd volgens agrarisch natuurbeheer;
ruim 6 miljoen hectare grote wateren: meren, rivieren, de Noordzee en de Waddenzee;
alle Natura 2000-gebieden.

Conform artikel 1.12 van de Wet natuurbescherming dragen gedeputeerde staten in hun provincie
zorg voor de totstandkoming en instandhouding van een samenhangend landelijk ecologisch netwerk,
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genaamd ‘Natuurnetwerk Nederland’. Zij wijzen daartoe in hun provincie gebieden aan die tot dit netwerk behoren.
De planologische begrenzing en beschermingsregimes van het Natuurnetwerk Nederland loopt via
het traject van de provinciale ruimtelijke structuurvisies en verordeningen.
4.4

Houtopstanden

De bescherming van houtopstanden conform hoofdstuk 4 van de Wet natuurbescherming heeft als
doel om het aanwezige areaal bos in Nederland te behouden. Onder houtopstanden vallen alle zelfstandige eenheden van bomen, boomvormers of struiken van een oppervlakte van tien are of meer of
rijbeplanting die meer dan twintig bomen omvat. In bijlage 1 (tabel V) word de regels nader toegelicht.
Wanneer houtopstanden geveld worden, niet vallende onder artikel 4.1 van de Wet natuurbescherming, geldt een meldingsplicht bij Gedeputeerde Staten van desbetreffende provincie (artikel 4.2
Wnb). Op basis van deze melding wordt door de provincie beoordeeld of de voorgenomen velling
aanvaardbaar is in het kader van natuur- en landschapswaarden. Indien er geen bezwaar is om de
houtopstanden te kappen, verplicht artikel 4.2 van de Wet natuurbescherming om binnen 3 jaar na
het vellen of tenietgaan van de houtopstand op dezelfde grond houtopstanden opnieuw aan te planten. Er geldt een algehele vrijstelling van de herplantplicht voor houtopstanden die gekapt worden in
het kader van natuurbeheer en natuurbehoud.
Indien bij de voorgenomen ontwikkeling herplantplicht geldt, maar niet voldaan kan worden aan de
herplantplicht op de projectlocatie zelf, dan dient een ontheffing aangevraagd te worden met betrekking tot de herplantplicht bij de desbetreffende provincie. De provincie toetst vervolgens of voldaan
wordt aan de bij de provinciale verordening gestelde regels voor herbeplanting op andere perceelsgronden. Deze regels hebben onder andere betrekking op de kwaliteit, oppervlakte en locatie van de
andere grond en de natuurwaarde van de te vellen houtopstand. Tevens kan ontheffing verleend
worden van herplantplicht ter plaatse, indien gewerkt wordt via een door het ministerie goedgekeurde
gedragscode die gebruikt mag worden door een van de betrokken partijen voor een wijze van vellen
en een wijze van herplanten.
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5

AANGETROFFEN EN TE VERWACHTEN BESCHERMDE SOORTEN

Het voorkomen van planten- en diersoorten in een gebied wordt mede bepaald door de aanwezigheid
van geschikt leefgebied. Een soort kan in zijn leefgebied gebruik maken van verschillende plekken
om te verblijven. Al deze plekken (biotopen) kunnen een bepaalde functie voor de soort vervullen. In
dit hoofdstuk wordt op basis van het aanwezige habitat / verblijfsmogelijkheden samen met verspreidingsgegevens beschreven welke beschermde soorten binnen de onderzoekslocatie kunnen voorkomen. Afhankelijk van de soort wordt ingegaan op de potentiële aanwezigheid van vaste rust- en verblijfplaatsen, foerageergebied en verbindingsroutes. Tevens wordt beoordeeld of de voorgenomen
plannen een negatief effect kunnen hebben op de mogelijk aanwezige beschermde soorten. In hoofdstuk 6 wordt beschreven welke juridische implicaties dit voor het project heeft.
5.1
5.1.1

Vogels
Broedvogels categorie 1-4 (nesten jaarrond beschermd)

Deze categorie betreft broedvogels waarvan de nesten ook beschermd zijn op het moment dat ze niet
voor de voortplanting in gebruik zijn.
Volgens verspreidingsgegevens van de NDFF zijn in de afgelopen 5 jaar binnen enkele kilometers
van de onderzoekslocatie de volgende vogelsoorten waargenomen waarvan de nestlocaties jaarrond
beschermd zijn: gierzwaluw, huismus, grote gele kwikstaart, buizerd en sperwer.
Van deze soorten zijn binnen Nederland de huismus en gierzwaluw gebonden aan gebouwen als
broedlocatie. Er zijn tijdens het veldbezoek geen nesten of nestsporen van deze soorten aangetroffen
van deze soorten Het enkellaags golfplaatdak biedt geen geschikt broedhabitat. Tevens is er geen
territoriale of nestindicatieve activiteit waargenomen tijdens het veldbezoek, ondanks dat dit in het
broedseizoen heeft plaatsgevonden.
De grote gele kwikstaart broedt het liefst bij stromend water. Dit is niet in geschikte vorm aanwezig op
en nabij de onderzoekslocatie.
De buizerd en sperwer broeden in bossen of halfopen landschappen, meestal hoog in boomkruinen,
waar ze grote nesten maken of hergebruiken. Op de onderzoekslocatie bevinden zich geen bomen.
Tijdens het veldbezoek zijn ook geen grote nesten waargenomen nabij de onderzoekslocatie.
Het is voor bovengenoemde categorie 1-4 vogelsoorten redelijkerwijs uit te sluiten dat ze op of nabij
de planlocatie broeden. Derhalve worden deze soorten verder buiten beschouwing gelaten.
5.1.2

Broedvogels categorie 5 (nesten in sommige gevallen jaarrond beschermd)

Onder deze categorie vallen vogelsoorten die bij ecologisch zwaarwegende redenen een jaarronde
nestbescherming genieten. Dit zijn voornamelijk holenbroeders, zoals spechten en mezen, of makers
van grote nesten, zoals ekster en zwarte kraai. Uit verspreidingsgegevens van de NDFF blijkt dat er
in de afgelopen 5 jaar binnen enkele kilometers van de onderzoekslocatie de volgende categorie 5soorten zijn waargenomen: blauwe reiger, boerenzwaluw, boomkruiper, ekster, groene specht, hop,
huiszwaluw, ijsvogel, koolmees, pimpelmees, spreeuw, torenvalk en zwarte kraai.
De onderzoekslocatie en de directe omgeving biedt geen uitermate geschikt broedhabitat voor het
merendeel van deze soorten. Er bevindt zich in de wijde omgeving voldoende (beter) broedhabitat
voor deze soorten. Er zijn derhalve geen bijzondere ecologische omstandigheden die rechtvaardigen
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dat de nesten van genoemde soorten op de onderzoekslocatie een jaarrond beschermde status zouden moeten hebben. Het werken buiten het broedseizoen is voldoende om overtreding van de Wet
natuurbescherming te voorkomen (zie hoofdstuk 6).
5.1.3

Overige broedvogels

Van de overige voorkomende algemene broedvogels zijn de nesten alleen beschermd op het moment
dat ze als zodanig in gebruik zijn. Overtreding van verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming
zijn te voorkomen (zie hoofdstuk 6).
5.2

Vleermuizen

Volgens verspreidingsgegevens van de NDFF en de Vleermuiswerkgroep Nederland is de onderzoekslocatie gelegen in een deel van Nederland waar de volgende vleermuissoorten kunnen voorkomen: gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis en meervleermuis.
Verblijfplaatsen op de onderzoekslocatie
De bebouwing op de onderzoekslocatie is in principe geschikt als verblijfplaats voor vleermuizen,
vanwege de aanwezigheid van geschikte openingen (open stootvoegen) aan de voorzijde van het
gebouw, die toegang verlenen tot de spouwmuren. De ruimte onder de dakranden geeft toegang tot
de binnenzijde van de opslaghal. Verder zijn er ruimtes achter betimmeringen en dakisolatie waargenomen waar vleermuizen gebruik van kunnen maken. De bebouwing is geschikt als verblijfplaats voor
gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis en laatvlieger. Deze soorten kunnen de bebouwing in
principe gebruiken als zomerverblijf, kraamverblijf en als baltsverblijf (zie hoofdstuk 6).
Er zijn geen bomen aanwezig op de onderzoekslocatie. Daarmee zijn potentiële vaste rust- en verblijfplaatsen voor boombewonende vleermuizen uit te sluiten.
Verblijfplaatsen buiten de onderzoekslocatie
Het is door de onderlinge afstand tot de bebouwing in de omgeving en de aard van de bebouwing
(geen open stootvoegen) niet aannemelijk dat er in de directe invloedssfeer van de onderzoekslocatie
potentiële verblijfplaatsen aanwezig zijn die negatieve invloed kunnen ondervinden van de werkzaamheden.
Foerageerhabitat
De onderzoekslocatie zal, gelet op het aanwezige habitat gebruikt kunnen worden door in de omgeving verblijvende vleermuizen als gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, laatvlieger en mogelijk rosse vleermuis om te foerageren. De plannen zullen echter geen aantasting van belangrijk
foerageerhabitat vormen. Ook is de aard van de aantasting van foerageerhabitat slechts tijdelijk. Door
de voorgenomen ingreep zal het aanbod van foerageermogelijkheden niet in het geding komen, in de
directe omgeving is meer geschikt foerageerhabitat voor vleermuizen aanwezig. Het betreft de omliggende tuinen, en akkerlanden.
Vliegroutes
Vleermuizen maken veelal gebruik van lijnvormige (donkere) landschapselementen als houtsingels,
beken en lanen om zich te verplaatsen tussen verblijfplaatsen en foerageergebieden. Door de herinrichting van de onderzoekslocatie worden mogelijk vliegroutes verstoord door het verdwijnen van de
gevels van de opslaghal. Dit zullen naar verwachting echter geen essentiële vliegroutes zijn, aangezien er in de omgeving meer lijnvormige elementen zijn die kunnen dienen als vliegroute. Aantasting
van essentiële vliegroutes is dus niet aan de orde.
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5.3

Overige zoogdieren

Alle zoogdieren in Nederland zijn beschermd. Voor sommige algemeen voorkomende soorten geldt
een provinciale vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkeling. Op deze wijze is er onderscheid te maken in
streng beschermde en minder streng beschermde soorten.
Volgens verspreidingsgegevens van de NDFF bevinden zich geen (streng) beschermde zoogdieren
binnen een straal van 2 kilometer van de onderzoekslocatie. Wel dient te allen tijde de zorgplicht te
worden gehandhaafd (zie hoofdstuk 6).
5.4

Reptielen, amfibieën en vissen

Reptielen
Volgens verspreidingsgegevens van NDFF en RAVON zijn binnen enkele kilometers van de onderzoekslocatie geen reptielensoorten waargenomen.
Amfibieën
Volgens gegevens van NDFF en RAVON (van Delft et al. 2015) zijn binnen enkele kilometers rondom
de onderzoekslocatie de volgende soorten waargenomen: kleine watersalamander, gewone pad, en
bruine kikker. Voor deze soorten geldt een vrijstelling van de Wet natuurbescherming. Wel dient de
zorgplicht in acht te worden genomen, met name bij het dempen van de vijver (zie hoofdstuk 6).
Vissen
Vanwege het ontbreken van oppervlaktewater op de onderzoekslocatie, behalve een kleine geïsoleerde vijver, kan deze soortgroep buiten beschouwing worden gelaten.
5.5

Ongewervelden

Libellen
Er zijn slechts enkele libellensoorten die binnen de Wet natuurbescherming een strenge bescherming
genieten. Deze zijn voor wat betreft hun verspreiding gebonden aan specifieke habitateisen, die veelal alleen in natuurgebied zijn te vinden. Beschermde soorten zijn op de onderzoekslocatie niet te verwachten.
Dagvlinders
Beschermde dagvlinders stellen specifieke eisen aan het voortplantingshabitat met waard- en nectarplanten. Het is uitgesloten dat er binnen de onderzoekslocatie geschikt habitat aanwezig is voor een
(deel)populatie van een beschermde vlindersoort.
Overige soorten
Overige beschermde soorten, zoals vliegend hert, Europese rivierkreeft en platte schijfhoorn, zijn op
de onderzoekslocatie uit te sluiten. Er is geen geschikt habitat voor dergelijke beschermde soorten op
de onderzoekslocatie aanwezig en er zijn geen waarnemingen bekend in de directe omgeving van de
onderzoekslocatie.
5.6

Vaatplanten

Aangezien de locatie geheel bestaat uit bebouwing, verharding, en tuin is het niet te verwachten dat
er beschermde of zeldzame plantensoorten op de locatie te vinden zijn. Vanwege de specifieke eisen
die de meeste beschermde soorten stellen aan de groeiomstandigheden zijn beschermde vaatplanten
op de onderzoekslocatie niet te verwachten.
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6

TOETSING AAN SOORTENBESCHERMING

Als gevolg van de voorgenomen ingreep op de onderzoekslocatie kunnen er overtredingen van verbodsbepalingen uit soortbeschermingsparagrafen uit de Wet natuurbescherming optreden. In dit
hoofdstuk wordt beschreven voor welke soorten er sprake is van dreigende overtreding van de Wet
natuurbescherming en of met eenvoudige maatregelen overtreding is te voorkomen. Verder wordt
beschreven voor welke soorten een vervolgtraject noodzakelijk is, bijvoorbeeld omdat toetsing van de
ingreep aan de Wet natuurbescherming op basis van de huidige onderzoeksinspanning niet mogelijk
is, en wat de eventuele consequenties zijn ten aanzien van ontheffingen.
6.1
6.1.1

Broedvogels
Jaarrond beschermde en algemene broedvogels

Het is redelijkerwijs uit te sluiten dat er streng beschermde soorten zullen broeden op de onderzoekslocatie. Er worden derhalve geen jaarrond beschermde nesten verwacht.
Voor de algemene broedvogelsoorten die op de onderzoekslocatie zijn te verwachten geldt dat, indien
eventuele nesten buiten het broedseizoen wordt verwijderd, er geen overtredingen plaats zullen vinden met betrekking tot deze soorten. Artikel 3.1 van de Wet natuurbescherming (Het is verboden nesten te beschadigen, te vernielen of weg te nemen) is van toepassing. De nesten mogen echter wel
worden weggenomen wanneer deze op dat moment niet in gebruik zijn. In de Wet natuurbescherming
wordt geen vaste periode gehanteerd voor het broedseizoen. Globaal kan voor het broedseizoen de
periode maart tot half augustus worden aangehouden. Geldend is echter de aanwezigheid van een
broedgeval op het moment van ingrijpen.
Met betrekking tot het verwijderen van de aanwezige beplanting buiten het broedseizoen wordt geadviseerd om ook het snoeiafval buiten het broedseizoen te verwijderen. Een grote stapel snoeiafval
vormt namelijk een ideale broedlocatie voor kleine vogelsoorten als de winterkoning. Indien onverhoopt een dergelijke soort hierin tot broeden komt, mag het snoeiafval niet eerder worden verwijderd
dan wanneer de jongen definitief zijn uitgevlogen.
6.2

Vleermuizen

De te slopen bebouwing op de onderzoekslocatie is in principe geschikt als verblijfplaats voor vleermuizen. De sloop van de bebouwing zou in geval van aanwezigheid van een verblijfsfunctie van
vleermuizen kunnen leiden tot overtreding van de Wet natuurbescherming .
Alle vleermuissoorten zijn opgenomen in bijlage IV van de EU-Habitatrichtlijn, dier- en plantensoorten
van communautair belang die strikt moeten worden beschermd. Vleermuizen worden ook benoemd in
Bijlage II van de conventie van Bonn.
In onderhavig geval vindt er mogelijk verstoring plaats. Beschadigen, vernielen of wegnemen, zoals
bedoeld in artikel 3.5 lid 4 is te voorkomen door te allen tijde de functionaliteit te behouden. Dit kan
bijvoorbeeld door het aanbieden van voldoende alternatieve verblijfplaatsen.
Gelet op de geschiktheid van de onderzoekslocatie voor vleermuizen, zal aanvullend onderzoek
noodzakelijk zijn om de daadwerkelijke functie van het gebied voor vleermuizen te kunnen vaststellen. Deze informatie is benodigd om vast te kunnen stellen of overtredingen van de Wet natuurbescherming aan de orde zijn.
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De vleermuissoorten die onderzocht dienen te worden zijn gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis en laatvlieger. Een dergelijk aanvullend onderzoek dient te worden uitgevoerd conform het
protocol voor vleermuisonderzoek (Netwerk Groene Bureaus, 2017). Dit houdt in dat afhankelijk van
de potentiële functies er in de periode april tot en met september een aantal veldbezoeken uitgevoerd
dient te worden. Vervolgens kan aan de hand van de onderzoeksresultaten worden vastgesteld of er
overtredingen plaats zullen vinden bij de uitvoering van het project.
Bij het aantreffen van verblijfplaatsen van vleermuizen is bij de voorgenomen werkzaamheden overtreding van de Wet natuurbescherming naar verwachting niet te vermijden en is daarom een ontheffingsaanvraag aan de orde. Door het treffen van maatregelen zal de functionaliteit van een rust- of
verblijfplaats behouden moeten worden en zal schade aan individuen moeten worden voorkomen.
Deze maatregelen, omschreven in een projectplan, dienen vervolgens ter goedkeuring worden voorgelegd aan de provincie Noord-Brabant, middels een ontheffingsaanvraag.
6.3

Overige zoogdieren

Overtreding van de Wet natuurbescherming betreffende overige zoogdieren is redelijkerwijs uit te
sluiten.
6.4

Algemene grondgebonden zoogdieren

Voor de te verwachten soorten geldt dat de werkzaamheden mogelijk verstorend kunnen werken. Als
gevolg van graafwerkzaamheden kunnen dieren verwond of gedood worden en holen kunnen worden
verwijderd. Dit houdt een overtreding van artikel 3.10 van de Wet natuurbescherming in. Voor de te
verwachten soorten geldt, op grond van het provinciale soortenbeleid, bij ruimtelijke ontwikkelingen
echter een vrijstelling, waardoor geen ontheffing hoeft te worden aangevraagd. Het is echter in het
kader van de zorgplicht wel noodzakelijk om voldoende zorg te dragen voor de aanwezige individuen
en al het redelijkerwijs mogelijke dient gedaan te worden om het doden van individuen te voorkomen.
Het doden of verwonden kan plaatsvinden indien schuil- of voortplantingslocaties worden beschadigd.
Dit kan door het verwijderen van stenenstapels, takkenhopen, bladeren en andere materialen die
door langdurige opslag of aanwezigheid schuilplaatsen bieden. Het verwijderen van de materialen
dient daarom buiten de gevoelige periode van voortplanting of winterrust plaats te vinden. Aanwezige
dieren moeten de gelegenheid krijgen om veilig weg te komen.
6.5

Amfibieën

De werkzaamheden kunnen verstorend werken voor amfibieën die zich op de onderzoekslocatie bevinden. Door de werkzaamheden kunnen dieren gewond raken of worden gedood. Voor de te verwachten soorten geldt, op grond van het provinciale soortenbeleid, bij ruimtelijke ontwikkelingen een
vrijstelling van de Wet natuurbescherming, waardoor geen ontheffing hoeft te worden aangevraagd.
Het is echter in het kader van de zorgplicht wel noodzakelijk om voldoende zorg te dragen voor de
aanwezige individuen en al het redelijkerwijs mogelijke dient gedaan te worden om het doden van
individuen te voorkomen. Het doden of verwonden kan plaatsvinden indien schuil- of voortplantingslocaties worden beschadigd. Dit kan door het verwijderen van stenenstapels, takkenhopen, bladeren en
andere materialen die door langdurige opslag of aanwezigheid schuilplaatsen bieden. Het verwijderen
van de materialen dient daarom buiten de gevoelige periode van winterrust plaats te vinden. Aanwezige dieren moeten de gelegenheid krijgen om veilig weg te komen.
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6.6
6.6.1

Vissen
Algemene vissensoorten

Door gebrek aan geschikt oppervlaktewater is overtreding van de Wet natuurbescherming betreffende
vissen niet aan de orde.
6.7

Overige soort(groep)en

Overtredingen van de Wet natuurbescherming ten aanzien van beschermde soorten behorend tot de
overige soortgroepen zijn wegens het ontbreken van geschikt habitat/verblijfsmogelijkheden, op basis
van verspreidingsgegevens, de aanwezigheid van voldoende alternatieven en/of gezien de aard van
de ingreep in dit geval niet aan de orde.
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7

TOETSING AAN GEBIEDENBESCHERMING

In algemene zin kan er door een plan sprake zijn van negatieve gevolgen vanuit natuurwetgeving
beschermde gebieden. In dit hoofdstuk wordt beschreven voor welke gebieden er mogelijk sprake is
van negatieve effecten als gevolg van de voorgenomen ingrepen op de onderzoekslocatie. Verder
wordt beschreven of een vervolgtraject noodzakelijk is en wat de eventuele consequenties zijn ten
aanzien van vergunningen.
7.1

Natura 2000

De onderzoekslocatie is niet gelegen binnen de grenzen, of in de directe nabijheid van een gebied dat
aangewezen is als Natura 2000. Het meest nabijgelegen Natura 2000-gebied, het Krammer-Volkerak,
bevindt zich op circa 9 kilometer afstand ten noordwesten van de onderzoekslocatie (zie figuur 10).

Figuur 10. Ligging onderzoekslocatie ten opzichte van Natura 2000.

De onderzoekslocatie is niet gelegen binnen een Natura 2000-gebied. Indien er sprake zou zijn van
een effect, betreft dit een extern effect, zoals toenamen van geluid, licht of depositie van stikstof. Externe effecten als gevolg van de voorgenomen plannen op de onderzoekslocatie zijn, gezien de afstand (± 9 km) tot de meest nabijgelegen Natura 2000-gebieden in combinatie met de aard van de
plannen (sloop en bouw van 8 woningen) niet te verwachten. Vervolgonderzoek in het kader van de
gebiedsbeschermingsparagrafen uit de Wet natuurbescherming wordt niet noodzakelijk geacht.
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7.2

Natuurnetwerk Nederland

De onderzoekslocatie maakt geen deel uit van het Natuurnetwerk. De onderzoekslocatie ligt ook niet
in de nabijheid van een gebied, behorend tot het Natuurnetwerk Nederland. Het meest nabijgelegen
gebied bevindt zich circa 0,9 kilometer ten zuidwesten van de onderzoekslocatie. Het betreft de Tuimelaars Kreek. In figuur 11 is de ligging van de onderzoekslocatie ten opzichte van het Natuurnetwerk Nederland weergegeven.

Figuur 11. Ligging onderzoekslocatie ten opzichte van het Natuurnetwerk Nederland.

De onderzoekslocatie is op 0,9 km afstand van een onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland gelegen. Door de voorgenomen plannen op de onderzoeklocatie in combinatie met de afstand, zullen de
wezenlijke kenmerken en waarden van het Natuurnetwerk Nederland derhalve niet worden aangetast.
Vervolgonderzoek in het kader van het Natuurnetwerk Nederland wordt niet noodzakelijk geacht.
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8

HOUTOPSTANDEN

In algemene zin is het mogelijk dat bij een voorgenomen ontwikkeling sprake is van het verloren gaan
van houtopstanden die beschermd zijn conform artikel 4 van de Wet natuurbescherming. In een dergelijk geval kan er sprake zijn van een meldingsplicht en herplantplicht. In dit hoofdstuk wordt beschreven of bij de voorgenomen ontwikkeling mogelijk sprake is van een meldingsplicht en herplantplicht conform artikel 4.3 van de Wet natuurbescherming. Verder wordt beschreven of vervolgstappen
nodig zijn in kader van beschermde houtopstanden en of een ontheffingsaanvraag in het kader van
de herplantplicht noodzakelijk is.
De onderzoekslocatie bevindt zich binnen de grenzen van de bebouwde kom, derhalve is de Wet
natuurbescherming betreffende hier niet van toepassing. Op de locatie zijn enkel een aantal zeer
kleine fruitbomen aanwezig. Gezien de kleine stamdiameter is voor deze bomen is geen kapvergunning nodig.
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9

SAMENVATTING EN CONCLUSIES

Econsultancy heeft in opdracht van Urban Jazz een quickscan flora en fauna uitgevoerd aan de Eerste Boutweg 16 te Kruisland.
De quickscan flora en fauna is uitgevoerd in het kader van een bestemmingsplanwijziging.
Het onderzoek is uitgevoerd emt als doel om in te schatten of er op de onderzoekslocatie planten- en
diersoorten, gebieden of houtopstanden aanwezig zijn die volgens de Wet natuurbescherming een
beschermde status hebben en die mogelijk negatieve gevolgen kunnen ondervinden door de voorgenomen ingreep.
De initiatiefnemer is voornemens de bedrijfshal te slopen en twee woningen toe te voegen. Tevens is
hij van plan 6 nieuwe ruime woningen te bouwen, en parkeerplaatsen te ontwikkelen. De bestaande
woning in de noordoostelijke hoek van de onderzoekslocatie zal behouden blijven.
De aanwezigheid van geschikt habitat op de onderzoekslocatie voor de verschillende soorten en
soortgroepen is weergegeven in tabel I. In de tabel is samengevat of de voorgenomen ingreep mogelijk verstorend kan werken en wat de consequenties zijn voor eventuele vervolgstappen, zoals soortgericht nader onderzoek of vergunningtrajecten. In de tabel is weergegeven of maatregelen noodzakelijk zijn om overtreding van de Wet natuurbescherming voor bepaalde soortgroepen te voorkomen.
Tabel I.

Overzicht geschiktheid onderzoekslocatie voor soortgroepen en te nemen vervolgstappen
Soortgroep

Geschikt
habitat

Ingreep
verstorend

Nader
onderzoek

Ontheffingsaanvraag

Bijzonderheden / opmerkingen

algemeen

matig

ja

nee

nee

het verwijderen van eventuele nestgelegenheden buiten het broedseizoen uitvoeren

jaarrond
beschermd

nee

nee

nee

nee

-

verblijfplaatsen

ja

ja

ja

mogelijk

nader onderzoek naar gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis en laatvlieger

foerageergebied

ja

nee

nee

nee

aandacht voor verlichting van nieuwe tuinen

vliegroutes

ja

nee

nee

Nee

-

Grondgebonden zoogdieren

ja

mogelijk

nee

nee

-

minimaal

mogelijk

nee

nee

aandacht voor zorgplicht ten aanzien van
bruine kikker, kleine watersalamander en
gewone pad

nee

nee

nee

nee

-

Gebied
aanwezig

Ingreep
verstorend

Nader
onderzoek

Vergunningplicht

9 km

nee

nee

nee

-

0,9 km

nee

nee

nee

-

nee

nee

nee

nee

-

Broedvogels

Vleermuizen

Amfibieën

Overige soorten

Gebiedsbescherming

Natura 2000
Natuurnetwerk Nederland
Houtopstanden
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Conclusie
Gelet op de gevonden en te verwachten ecologische waarden en de beoogde planontwikkeling volstaat een nader onderzoek naar vleermuizen. Voor eventueel aanwezige broedvogels en amfibieën
dient tijdens de ontwikkeling rekening gehouden te worden met de zorgplicht. Betreffende vogels
wordt geadviseerd de voorgenomen werkzaamheden uit te voeren buiten het broedseizoen, en
snoeiafval buiten het broedseizoen te verwijderen.

Econsultancy
Rotterdam, 23 mei 2018
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Bijlage 1 toelichting verbodsbepalingen Wet natuurbescherming
Zorgplicht
Het eerste artikel in de Wet natuurbescherming heeft betrekking op de zorgplicht en heeft betrekking
op het voorkomen of beperken van schade aan soorten en gebieden, voor zover deze niet middels
overige verbodsbepalingen zijn gereguleerd (zie tabel II). Het gaat daarbij in de praktijk vooral om
minder streng beschermde soorten, waarbij het onnodig doden, verwonden of beschadigen dient te
worden vermeden.
Tabel II. Zorgplicht
Artikel 1.11. Zorgplicht
1.

Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor Natura 2000-gebieden, bijzondere nationale natuurgebieden en voor in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving.
De zorg houdt in elk geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige
gevolgen kunnen worden veroorzaakt voor een Natura 2000-gebied, een bijzonder nationaal natuurgebied of voor in het wild levende dieren en planten:
a) dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel,
b) indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de noodzakelijke maatregelen treft om die gevolgen te
voorkomen, of
c) voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk beperkt of ongedaan maakt.

2.

Overtreding van de zorgplicht is niet strafbaar gesteld; “de zorgplicht kan wel door toepassing van
bestuursdwang worden gehandhaafd”. Deze formulering van de zorgplicht brengt met zich mee dat
wanneer men een bepaalde handeling wilt verrichten die gevolgen voor natuurwaarden zou kunnen
hebben, men zich daaraan voorafgaand op de hoogte stelt van de aanwezige natuurwaarden, de
kwetsbaarheid ervan en de mogelijke gevolgen daarvoor van het voorgenomen handelen. De zorgplicht is te allen tijde van toepassing, ook al vindt er geen overtreding van een verbodsbepaling
plaats. Indien er aanleiding is maatregelen te nemen ten aanzien van de zorgplicht, zal dat voor het
betreffende beschermde natuurgebied en de betreffende soortgroep in deze rapportage worden aangegeven.
Soortenbescherming
De Wet natuurbescherming onderscheidt beschermingsregimes voor soorten op grond van internationale verdragen, aangevuld met soorten die vanuit een nationaal oogpunt beschermd worden. Hierdoor zijn er in de Wet natuurbescherming drie verschillende verbodsartikelen per categorie soorten;




soorten van de Vogelrichtlijn (artikel 3.1);
soorten van de Habitatrichtlijn en de verdragen van Bern en Bonn (artikel 3.5);
andere soorten (artikel 3.10).

In tabel III t/m V worden deze artikelen nader toegelicht.
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Tabel III. Verbodsbepalingen en toelichting Artikel 3.1 Wet natuurbescherming
Artikel 3.1. Soorten van de Vogelrichtlijn
1.

Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn te doden of te vangen.
Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te vernielen of te beschadigen, of
nesten van vogels weg te nemen.
Het is verboden eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te rapen en deze onder zich te hebben.
Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te storen.
Het verbod, bedoeld in het vierde lid, is niet van toepassing indien de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort.

2.
3.
4.
5.

Toelichting
Alle inheemse vogelsoorten in Nederland vallen onder de Vogelrichtlijn. De Vogelrichtlijn is een richtlijn vanuit de Europese Unie uit 1979 en
heeft betrekking op de instandhouding van alle natuurlijk in het wild levende vogelsoorten op het Europese grondgebied van de Lidstaten
waarop het Verdrag van toepassing is. De lijst met soorten is niet limitatief.

Tabel IV. Verbodsbepalingen en toelichting Artikel 3.5 Wet natuurbescherming
Artikel 3.5. In het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn

1.
2.
3.
4.
5.

Het is verboden in het wild levende dieren van deze soorten in hun natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen.
Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren.
Het is verboden eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur opzettelijk te vernielen of te rapen.
Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van deze dieren te beschadigen of te vernielen.
Het is verboden planten van soorten uit de Habitatrichtlijn of het Verdrag van Bern in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.

Toelichting
Het gaat bij artikel 3.5 over in het wild levende dieren van verschillende soortgroepen. In de wet wordt voor vogelsoorten uit bijlage II van het
verdrag van Bern geen uitzondering gemaakt. Van de vogelsoorten die in Nederland voorkomen is hieronder een selectie gemaakt. Van de
overige soortengroepen zijn alle soorten genoemd.
Soorten
Planten

drijvende waterweegbree, groenknolorchis, kruipend moerasscherm, zomerschroeforchis

Zoogdieren

bever, hamster, hazelmuis, lynx, Noordse woelmuis, otter, wolf, wilde kat

Walvisachtigen

bruinvis, bultrug, butskop (hille), dwergpotvis, dwergvinvis, gestreepte dolfijn, gewone dolfijn, gewone spitsdolfijn, gewone vinvis, griend, grijze
dolfijn, kleine zwaardwalvis, narwal, Noordse vinvis, orka, potvis, spitsdolfijn van Gray, tuimelaar, walrus witflankdolfijn, witsnuitdolfijn, witte
dolfijn

Vleermuizen

Bechsteins vleermuis, bosvleermuis, Brandts vleermuis, franjestaart, gewone baardvleermuis, gewone dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, grijze grootoorvleermuis, grote hoefijzerneus, grote rosse vleermuis, ingekorven vleermuis, kleine dwergvleermuis, kleine hoefijzerneus, laatvlieger, meervleermuis, mopsvleermuis, Noordse vleermuis, rosse vleermuis, ruige dwergvleermuis, tweekleurige vleermuis, vale
vleermuis, watervleermuis

Amfibieën

boomkikker, geelbuikvuurpad, heikikker, kamsalamander, knoflookpad, poelkikker, rugstreeppad, vroedmeesterpad

Reptielen

dikkopschildpad, gladde slang, Kemps’ zeeschildpad, lederschildpad, muurhagedis, soepschildpad, zandhagedis

Vissen

houting, steur

Vlinders

apollovlinder, boszandoog, donker pimpernelblauwtje, grote vuurvlinder, moerasparelmoervlinder, monarchvlinder, pimpernelblauwtje, teunisbloempijlstaart, tijmblauwtje, zilverstreephooibeestje

Libellen

bronslibel, gaffellibel, gevlekte witsnuitlibel, groene glazenmaker, mercuurwaterjuffer, Noordse winterjuffer, oostelijke witsnuitlibel, rivierrombout, sierlijke witsnuitlibel

Insecten

brede geelrandwaterroofkever, gestreepte waterroofkever, heldenbok, juchtleerkever, oeveraas, vermiljoenkever

Overig

Bataafse stroommossel, platte schijfhoorn
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Artikel 3.5. In het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn
appelvink, baardman, beflijster, bergeend, bergfluiter, bijeneter, blauwborst, blauwe kiekendief, boerenzwaluw, bontbekplevier, bonte strandloper, bonte vliegenvanger, boomklever, boomkruiper, boompieper, boomvalk, bosrietzanger bosruiter, bosuil, braamsluiper, brandgans, bruine
kiekendief, buizerd, casarca, Cetti’s zanger, draaihals, duinpieper, dwergmeeuw, dwergstern, Engelse kwikstaart, Europese kanarie, fitis,
fluiter, geelgors, gekraagde roodstaart, gele kwikstaart, geoorde fuut, glanskop, goudhaan, grasmus, graspieper, graszanger, grauwe kiekendief, grauwe klauwier, grauwe vliegenvanger, griel, groene specht, groenling, grote bonte specht, grote gele kwikstaart, grote karekiet, grote
stern, grote zilverreiger, havik, heggenmus, hop, huiszwaluw, ijsvogel, kerkuil, klapekster, klein waterhoen, kleine barmsijs, kleine bonte
specht, kleine karekiet, kleine plevier, kleine zilverreiger, kleinst waterhoen, kluut, kneu, koolmees, koereiger, kraanvogel , krekelzanger,
kortsnavelboomkruiper, kruisbek, kuifmees, kwak, kwartelkoning, lepelaar, matkop, middelste bonte specht, nachtegaal, Noordse stern, oehoe,
oeverloper, oeverpieper, oeverzwaluw, ooievaar, orpheusspotvogel, paapje, pestvogel, pimpelmees, poelruiter, porseleinhoen, purperreiger,
putter, ransuil, rietgors, rietzanger, rode wouw, roerdomp, roodborst, roodborsttapuit, roodhalsfuut, rouwkwikstaart, sijs, slangenarend, slechtvalk, smelleken, snor, sperwer, spotvogel, sprinkhaanzanger, steenuil, steltkluut, strandplevier, taigaboomkruiper, tapuit, tjiftjaf, torenvalk,
tuinfluiter, velduil, visarend, visdief, vuurgoudhaan, wespendief, wielewaal, winterkoning, witbandkruisbek, witte kwikstaart, witwangstern,
nachtzwaluw, woudaap, zeearend, zwarte mees, zwarte ooievaar, zwarte roodstaart, zwarte specht, zwarte stern, zwarte wouw, zwartkop,
zwartkopmeeuw

Vogels

Tabel V. Verbodsbepalingen en toelichting Artikel 3.10 Wet natuurbescherming
Artikel 3.10. Andere soorten
Het is verboden om:
1.
2.
3.

In het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en kevers van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel A1, bij deze wet, opzettelijk te doden of te vangen.
De vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in onderdeel a opzettelijk te beschadigen of te vernielen.
Vaatplanten van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel B2, bij deze wet, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk
te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.

Toelichting
Het gaat bij artikel 10 om in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en kevers. Dieren zijn opgenomen
in bijlage onderdeel A1. Planten zijn opgenomen in bijlage onderdeel B2 van de Wet natuurbescherming. Voor een aantal zoogdieren,
amfibieën en reptielen geldt per provincie een vrijstelling onder bepaalde voorwaarden. Dit verschilt per provincie. De betreffende soorten
zijn aangegeven met een sterretje. Daarnaast is het mogelijk dat sommige provincies ook ‘eigen’ beschermde soorten hanteren, als aanvulling op het landelijke.
Soorten
Dieren

Planten

Zoogdieren

aardmuis*, boommarter, bosmuis*, bunzing*, damhert, das, dwergmuis*, dwergspitsmuis*, edelhert, eekhoorn*, egel*, eikelmuis,
gewone bosspitsmuis*, gewone zeehond, grote bosmuis, grijze zeehond, haas*, hermelijn*, huisspitsmuis*, konijn*, molmuis,
ondergrondse woelmuis*, ree*, rosse woelmuis*, steenmarter*, tweekleurige bosspitsmuis*, veldmuis*, veldspitsmuis, vos*,
waterspitsmuis, wezel*, wild zwijn, woelrat*

Amfibieën

Alpenwatersalamander, bruine kikker*, gewone pad*, kleine watersalamander*, meerkikker*, middelste groene kikker*, vinpootsalamander, vuursalamander

Reptielen

adder, hazelworm*, levendbarende hagedis*, ringslang

Vissen

beekdonderpad, beekprik, elrits, gestippelde alver, grote modderkruiper, kwabaal

Dagvlinders

aardbeivlinder, bosparelmoervlinder, bruin dikkopje, bruine eikenpage, donker pimpernelblauwtje, duinparelmoervlinder, gentiaanblauwtje, grote parelmoervlinder, grote vos, grote vuurvlinder, grote weerschijnvlinder,
iepenpage, kleine heivlinder, kleine ijsvogelvlinder, kommavlinder, pimpernelblauwtje, sleedoornpage, spiegeldikkopje, veenbesblauwtje, veenbesparelmoervlinder, veenhooibeestje, veldparelmoervlinder, zilveren
maan

Libellen

beekrombout, bosbeekjuffer, donkere waterjuffer, gevlekte glanslibel, gewone bronlibel, hoogveenglanslibel,
Kempense heidelibel, speerwaterjuffer

Overige
soorten

Europese rivierkreeft, vliegend hert

akkerboterbloem, akkerdoornzaad, akkerogentroost, beklierde ogentroost, berggamander, bergnachtorchis, blaasvaren,
blauw guichelheil, bokkenorchis, bosboterbloem, bosdravik, brave hendrik, brede wolfsmelk, breed wollegras, bruinrode
wespenorchis, dennenorchis, dreps, echte gamander, franjegentiaan, geelgroene wespenorchis, geplooide vrouwenmantel,
getande veldsla, gevlekt zonneroosje, glad biggenkruid, gladde zegge, groene nachtorchis, groensteel, groot spiegelklokje,
grote bosaardbei, grote leeuwenklauw, honingorchis, kalkboterbloem, kalketrip, karthuizeranjer, karwijselie, kleine ereprijs,
kleine schorseneer, kleine wolfsmelk, kluwenklokje, knollathyrus, knolspirea, korensla, kranskarwij, kruiptijm, lange zonnedauw, liggende ereprijs, moerasgamander, muurbloem, naakte lathyrus, naaldenkervel, pijlscheefkalk, roggelelie, rood
peperboompje, rozenkransje, ruw parelzaad, scherpkruid, schubvaren, schubzegge, smalle raai, spits havikskruid, steenbraam
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Volgens artikel 3.31 zijn de verboden, bedoeld in de artikelen 3.1, 3.5 en 3.10 niet van toepassing op
handelingen die zijn beschreven in en aantoonbaar worden uitgevoerd overeenkomstig een door het
Ministerie van Economische Zaken goedgekeurde gedragscode en die plaatsvinden in het kader van
bestendig beheer, bestendig gebruik, of ruimtelijke ontwikkeling of inrichting.
Houtopstanden
De bescherming van houtopstanden onder conform hoofdstuk 4 van de Wet natuurbescherming heeft
als doel om het aanwezige areaal bos in Nederland te behouden. Onder houtopstanden vallen alle
zelfstandige eenheden van bomen, boomvormers of struiken van een oppervlakte van tien are of
meer of rijbeplanting die meer dan twintig bomen omvat.
Binnen de Wet natuurbescherming zijn op houtopstanden de artikelen van toepassing die zijn opgenomen in tabel VI.
Tabel VI.

Bescherming houtopstanden in de Wet natuurbescherming

Artikel 4.1

De artikelen uitgezonderd artikel 4.6 zijn niet van toepassing op:
a)
Houtopstanden binnen de bij besluit van de gemeenteraad vastgestelde grenzen van de bebouwde kom;
b)
Houtopstanden op erven of in tuinen;
c)
Fruitbomen en windschermen om boomgaarden;
d)
Naaldbomen, kennelijk bedoeld om te dienen als kerstbomen, indien niet ouder dan twintig jaar;
e)
Kweekgoed;
f)
Wegbeplantingen, beplantingen langs waterwagen en eenrijige beplantingen langs landbouwgronden bestaande uit wilgen en populieren;
g)
het dunnen van een houtopstand;
h)
uit populieren, wilgen, essen of elzen bestaande beplantingen die kennelijk zijn bedoeld voor de productie
van houtige biomassa, indien zij:
1.
ten minste eens per tien jaar worden geoogst;
2.
bestaan uit minstens tienduizend stoven per hectare per beplantingseenheid, zijnde een aaneengesloten beplanting die niet wordt doorsneden door onbeplante stroken breder dan twee
meter, en
3.
zijn aangelegd na 1 januari 2013.

Artikel 4.2

1. Het is verboden een houtopstand geheel of gedeeltelijk te vellen of te doen vellen, met uitzondering van het periodiek vellen van griend- of hakhout, zonder voorafgaande melding daarvan bij gedeputeerde staten.
3. Gedeputeerde staten kunnen het vellen van houtopstanden telkens voor ten hoogste vijf jaar verbieden ter bescherming van bijzondere natuur- of landschapswaarden.

Artikel 4.3 lid 1 en
2

Ingeval een houtopstand geheel of gedeeltelijk is geveld, met uitzondering van het periodiek vellen van griend- of
hakhout, of anderszins teniet is gegaan, draagt de rechthebbende zorg voor het op bosbouwkundig verantwoorde
wijze herbeplanten van dezelfde grond binnen drie jaar na het vellen of tenietgaan van de houtopstand.
De rechthebbende vervangt binnen drie jaar na de herbeplanting, bedoeld in het eerste lid, herbeplanting die niet is
aangeslagen.

Artikel 4.4 lid 1

De artikelen 4.2, eerste en derde lid, en 4.3, eerste en tweede lid, zijn niet van toepassing op:
het vellen van houtopstanden en herbeplanten op een wijze die is beschreven in en aantoonbaar wordt gerealiseerd
overeenkomstig een door Onze Minister goedgekeurde gedragscode.
het vellen van houtopstanden ter uitvoering van een instandhoudingsmaatregel of een passende maatregel in het
kader van natuurontwikkeling en -beheer

Artikel 4.5
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Gedeputeerde staten kunnen ontheffing verlenen van artikel 4.3, eerste en tweede lid, ten behoeve van herbeplanting op andere grond, indien de herbeplanting voldoet aan bij provinciale verordening gestelde regels.

Bijlage 2

Verklarende woordenlijst

Externe werking
Niet alleen activiteiten in een Natura 2000-gebied/NNN hebben invloed op de staat van instandhouding van het gebied,
ook activiteiten buiten het gebied kunnen de natuurwaarden in een gebied beïnvloeden. Dit wordt "externe werking" genoemd. Er bestaat geen ruimtelijke grens voor externe werking: bepalend zijn de effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van de soorten en habitattypen in het Natura 2000-gebied/NNN, ongeacht de afstand tot het beschermde gebied.
Expert Judgement
Inschatting van een deskundige op grond van zijn kennis en ervaring.
Foerageerhabitat
Het gebied waarbinnen een soort voedsel zoekt.
Foerageren
Zoeken en vinden van voedsel door dieren (jachtgebied).
Functioneel leefgebied
Hiermee wordt het gebied dat is benodigd om de functionaliteit van een voortplantingsplaats of van een vaste- rust of
verblijfplaats te behouden. Een nestlocatie of voortplantingsplaats kan bijvoorbeeld alleen succesvol functioneren, wanneer er voldoende habitat (schuilgelegenheid, voedsel etc.) van voldoende kwaliteit aanwezig is om te kunnen paren, eieren te leggen en jongen groot te brengen.
Gunstige staat van instandhouding
Er is sprake van een gunstige staat van instandhouding van een soort of habitattype als de omstandigheden waarin de
soort of het habitattype voorkomt perspectief bieden op een duurzaam voortbestaan van die soort of dat habitattype.
Habitat
Omvat de plaatsen waar een bepaald organisme voorkomt doordat de abiotische en biotische factoren (niet levende en
levende natuur) van die plaatsen voldoen aan de eisen en toleranties die het organisme stelt om te kunnen overleven,
groeien en zich voortplanten.
Kraamverblijfplaats
Voortplantingsplaats van vleermuizen. Het gaat hierbij vaak om de vrouwelijke exemplaren van een kolonie (ook wel
kraamgroep genoemd) die gezamenlijk hun jongen grootbrengen. De aantallen vleermuizen in een kraamgroep kun oplopen tot meerdere honderden exemplaren.
Landschappelijk inpassingsplan
Het inpassen van ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied middels een ontwerp van de groenvoorziening, dat voldoet aan het beleid ten aanzien van ruimtelijke kwaliteit. Hierdoor wordt zorg gedragen dat een ruimtelijke ontwikkeling
past in het landschap.
Landhabitat
Amfibieën zijn voor de voortplanting afhankelijk van water. Buiten de voortplantingsperiode maakt de soortgroep gebruik
van landhabitat als onderdeel van het leefgebied. Landhabitat voor amfibieën omvat onder andere structuurrijke of opgaande vegetatie zoals (loof)bos, houtwallen, struikgewas, heide, ruigtekruiden, vegetaties en moeras.
Mitigerende maatregelen
Maatregelen die negatieve effecten bij een ingreep voorkomen of reduceren.
Omgevingscheck
Een omgevingscheck wordt uitgevoerd bij verlies van leefgebied van een jaarrond beschermde functie van een soort die
door een ingreep (tijdelijk) verloren gaat. De omgeving van de ingreep wordt door een ter zake deskundige beoordeeld
op aanwezigheid van voldoende alternatief leefgebied en/of potentiële verblijfplaatsen.
Ontheffing
De Wet natuurbescherming is bedoeld om planten- en diersoorten die vrij in het wild leven te beschermen. Om deze
kwetsbare soorten te beschermen bevat de Wet natuurbescherming een aantal verbodsbepalingen. Onder bepaalde
voorwaarden mogen de activiteiten wel doorgaan, daarvoor kan een ontheffing benodigd zijn. Een ontheffing is een besluit waarbij in een individueel concreet geval een uitzondering op een wettelijk verbod wordt gemaakt.
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Paarverblijfplaats
Dit is een verblijfplaats die hoofdzakelijk in het najaar (september/oktober) door vleermuizen worden gebruikt om te
paren. Eén mannetje kan een dergelijke verblijfplaats met meerdere vrouwtjes delen. In de omgeving van de paarverblijfplaats wordt veelal door het territoriale mannetje middels baltsvluchten getracht vrouwtjes aan te lokken.
Projectplan
Een projectplan dient als begeleidend document voor een ontheffingsaanvraag. In het projectplan zijn maatregelen verwoord waarmee de functionaliteit van een rust- of verblijfplaats van een beschermde soort behouden blijft en schade aan
individuen wordt voorkomen.
Populatie
Een biologische populatie is een groep individuen van dezelfde soort die zich onderling voortplant en als zodanig geïsoleerd is van andere zulke groepen.
Rode Lijst
Rode Lijsten laten zien welke soorten zijn verdwenen en welke soorten in een gebied sterk zijn achteruitgegaan of zeldzaam zijn. Er bestaan verschillende Rode Lijsten. Voor vogels, voor zoogdieren, planten, paddenstoelen, insecten en
voor allerlei andere soortgroepen. Rode Lijsten hebben geen officiële juridische status. Plaatsing op de lijst maakt een
dier dus nog geen 'beschermde diersoort' in de zin van de Wet natuurbescherming. De Rode Lijsten hebben in de praktijk
wel een belangrijke signaleringfunctie. Door de Rode Lijst te raadplegen, kunnen alle instellingen die met natuurbehoud
te maken hebben rekening houden met bedreigde soorten.
Significant negatief effect
Een effect is in het kader van de Wet natuurbescherming significant als de instandhoudingsdoelen van het Natura 2000gebied dreigen te worden aangetast.
Het begrip 'significant' staat centraal in de toepassing van het beschermingsregime voor Natura 2000-gebieden bij zowel
vaststelling van beheerplannen als de vergunningverlening. Het bepaalt of een uitvoerige toetsing, een zogenaamde
passende beoordeling, moet worden uitgevoerd. Indien als gevolg van een ingreep de toekomstige oppervlakte habitat of
leefgebied, aantal van een soort of kwaliteit van een habitat lager zal worden dan zoals bedoeld in de instandhoudingsdoelstelling, dan kan sprake zijn van significante gevolgen. Voor het goede begrip, de soorten hoeven er niet te zitten,
het gebied moet geschikt zijn voor de soorten.
Voortplantingsplaats of rustplaats
Een plek binnen het leefgebied van een soort die essentieel is voor de levenscyclus van een individu. De Wet natuurbescherming omschrijft niet exact wat een vaste rust- of verblijfplaats is. Dit is soortafhankelijk.
Vliegroute
Een vaste route die door vleermuizen wordt gebruikt tussen de verblijfplaatsen naar foerageergebieden.
Winterverblijfplaats
Verblijfplaats die gebruikt wordt om de periode van winterrust te overbruggen. Voor vleermuizen zijn dit vorstvrije, maar
koele en vochtige plekken. Er kans sprake zijn van massaverblijfplaatsen, verblijfplaatsen van kleine groepen of één of
enkele individuen.
Zomerverblijfplaats
Is een vleermuisverblijfplaats anders dan een kraamverblijf. Buiten de kraamperiode worden deze door vrouwtjes gebruikt, binnen de kraamperiode door individuele mannetjes.

Rapport 6014.001 versie D1

BIJLAGE 2
Rapportage nader onderzoek vleermuizen

NADER ONDERZOEK VLEERMUIZEN
EERSTE BOUTWEG 16
TE KRUISLAND

Rapportage nader onderzoek vleermuizen
Eerste Boutweg 16 te Kruisland
Opdrachtgever

Urban Jazz B.V.
Almijstraat 14
5061 PA Oisterwijk

Rapportnummer
Versienummer

6014.003
D1

Status

Eindrapportage

Datum

5 oktober 2018

Vestiging

Zuid-Holland
Max Euwelaan 21-29
3062 MA Rotterdam
010 - 7640828
rotterdam@econsultancy.nl

Opsteller

A.M. Vergeer, MSc

Paraaf

Kwaliteitscontrole

M.C. de Visser, MSc

Paraaf

Kwaliteitszorg
Econsultancy is lid van het Netwerk Groene Bureaus (NGB). Het NGB is een vereniging van ecologische advies- en onderzoeksbureaus en werkt aan de kwaliteit van advisering gericht op natuur, landschap, water, milieu en ruimte en behartigt de belangen van groene adviesbureaus. Het Netwerk hanteert een gedragscode die opdrachtgevers en andere belanghebbenden een basis biedt om de leden aan te spreken op de kwaliteit van hun werk.
Betrouwbaarheid
Dit onderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd conform de toepasselijke en van kracht zijnde protocollen en richtlijnen voor
onderzoek. Het onderzoek betreft echter een momentopname en geeft een inschatting van de aanwezigheid van beschermde soorten op de onderzoekslocatie. Het incidenteel voorkomen van beschermde soorten is nooit met zekerheid uit te sluiten. Econsultancy accepteert op voorhand geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van het door Econsultancy uitgevoerde onderzoek neemt.

INHOUDSOPGAVE
1

INLEIDING .................................................................................................................................. 1

2

GEBIEDSBESCHRIJVING ......................................................................................................... 2
2.1
2.2

Huidig gebruik onderzoekslocatie en omgeving ............................................................... 2
Toekomstig gebruik van de onderzoekslocatie ................................................................ 4

3

ONDERZOEKSMETHODIEK VLEERMUIZEN........................................................................... 5

4

ONDERZOEKSRESULTATEN ................................................................................................... 6

5

TOETSING AAN WET- EN REGELGEVING ............................................................................. 7

6

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN ....................................................................................... 8

6014.003

1

INLEIDING

Econsultancy heeft van Urban Jazz B.V. opdracht gekregen voor het uitvoeren van een aanvullend
ecologisch onderzoek aan de Eerste Boutweg 16 te Kruisland.
Het aanvullend ecologisch onderzoek is uitgevoerd tussen juni en oktober 2018, in het kader van een
bestemmingsplanwijziging en ontwikkeling van 6 nieuwe ruime woningen en parkeerplaatsen. Dit
onderzoek is geadviseerd naar aanleiding van de resultaten van de quickscan flora en fauna die
Econsultancy in mei 2018 op de onderzoekslocatie heeft uitgevoerd (rapport 6014.001, d.d. 23 mei
2018).
Uit de quickscan is gebleken dat, om de effecten van de ingreep volledig te kunnen toetsen aan de
Wet natuurbescherming, ten aanzien van vaste rust- en verblijfplaatsen van vleermuizen in de bebouwing meer informatie noodzakelijk is. Op basis van het aanvullend ecologisch onderzoek is dan
ook beoordeeld of er bij de uitvoering van de sloop- en bouwwerkzaamheden sprake zal zijn van
overtreding van de Wet natuurbescherming ten aanzien van vleermuizen.
Econsultancy is lid van de branchevereniging "Netwerk Groene Bureaus" en werkt volgens de door
het Netwerk opgestelde gedragscode en protocollen. Econsultancy werkt daarnaast volgens een dynamisch kwaliteits- en milieusysteem, zoals beschreven in het kwaliteits- en milieuhandboek. Ons
kwaliteits- en milieusysteem is gecertificeerd volgens de eisen in de NEN-EN-ISO 9001 en NEN-ENISO 14001.
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2.1

GEBIEDSBESCHRIJVING
Huidig gebruik onderzoekslocatie en omgeving

De onderzoekslocatie (± 3.300 m²) ligt aan de Eerste Boutweg 16, circa 0,4 kilometer ten noorden van
de kern van Kruisland (zie figuur 1).
Het perceel, waar de onderzoekslocatie deel van uitmaakt, is kadastraal bekend als gemeente
Steenbergen, sectie 2235, nummer 16-18 en sectie 2797.

Figuur 1. Topografische ligging onderzoekslocatie.

De onderzoekslocatie betreft een loods, een moestuin met kas en een kleine vijver, en twee toegangswegen. De loods wordt gebruikt als opslag en werkplaats en staat grotendeels leeg. De moestuin en kas waren op het moment van het veldbezoek niet in gebruik. De kleine vijver heeft een hoge
opstaande rand.
Ten noorden van de onderzoekslocatie bevinden zich een rustige weg en fietspad, een dubbele rij
bomen (gezonde essen, hoogte ca. 10 m), een sloot, en vervolgens uitgestrekt agrarisch akkerland.
Ten oosten, westen en zuiden van de onderzoekslocatie bevindt zich bebouwd gebied, bestaande uit
twee-onder-één-kapwoningen en rijtjeshuizen.
In figuur 2 is een luchtfoto van de onderzoekslocatie en de directe omgeving weergegeven. De figuren 3 t/m 8 geven een impressie van de onderzoekslocatie, middels foto’s die zijn genomen tijdens
het veldbezoek.
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Figuur 2. Luchtfoto onderzoekslocatie en directe omgeving.

Figuur 3. Noordzijde van het gebouw,
met enkele open stootvoegen.

Figuur 4. Zuidzijde gebouw met kas en
moestuin.

Figuur 5. Binnenzijde loods.

Figuur 6. Binnenzijde loods.

Figuur 7. Kapotte plafondbeplating in
de loods.

Figuur 8. Vijvertje ten zuiden van de
loods.
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2.2

Toekomstig gebruik van de onderzoekslocatie

De initiatiefnemer is voornemens de loods te slopen en twee woningen toe te voegen. Tevens is
hij van plan 6 nieuwe ruime woningen te bouwen, en parkeerplaatsen te ontwikkelen. De bestaande
woning in de noordoostelijke hoek van de onderzoekslocatie zal behouden blijven.
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ONDERZOEKSMETHODIEK VLEERMUIZEN

Voor gebouwbewonende vleermuizen zijn in de periode juni tot en met september 2018 in totaal vijf
aanvullende veldbezoeken uitgevoerd. De veldbezoeken zijn in de avonduren of ochtenduren uitgevoerd. De inventarisatiemethode is conform het protocol voor vleermuisonderzoek (versie maart
2017), dat is opgesteld door het vleermuisvakberaad van het Netwerk Groene Bureaus en de Zoogdiervereniging, in overleg met Dienst Landelijk Gebied en de Gegevensautoriteit Natuur. De onderzoeksinspanning is gebaseerd op de functies zomerverblijfplaats, kraamverblijf en paarverblijf/
zwermplaats voor de gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis en laatvlieger.
Het protocol heeft tot doel het belang van de functies van onderzoekslocaties voor soorten vleermuizen effectief en efficiënt vast te stellen dan wel uit te sluiten. Doordat vleermuizen iedere (verblijfs)functie slechts een beperkte periode van het jaar gebruiken, is onderzoek naar alle op de onderzoekslocatie mogelijke functie noodzakelijk. Iedere (verblijfs-)functie afzonderlijk geniet een jaarronde
bescherming. Tijdens de veldbezoeken is voornamelijk gelet op uitvliegende, invliegende of zwermende vleermuizen. Daarnaast is er ook gelet op foeragerende en passerende vleermuizen.
Alle veldbezoeken zijn uitgevoerd met behulp van een batdetector (Pettersson M500-384 USB). Een
batdetector zet het voor het menselijk gehoor niet hoorbare ultrasone geluid van vleermuizen om naar
frequenties die wel hoorbaar zijn. De opnamemogelijkheid is belangrijk omdat de geluidsopnames
kunnen worden gebruikt voor het determineren van vleermuissoorten die op basis van hun geluid
moeilijk zijn te onderscheiden (met name de Myotis-soort) en waarbij het sonogram uitsluitsel kan
geven. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de analyseprogramma’s BatSound en BatExplorer.
Tabel I geeft een overzicht van de uitgevoerde veldbezoeken voor huismussen, gierzwaluwen en
vleermuizen. Tabel II geeft een overzicht van bij het vleermuisonderzoek behorende omstandigheden.
Tabel I. Onderzoeksinspanning vleermuizen
juni
vleermuizen

juli

augustus

september

tijdstip

2 x avond

1 x ochtend

1 x avond
1 x ochtend

datum

11-6-2018
12-7-2018

30-7-2018

28-8-2018
20-9-2018

functie

zomer-/kraamverblijf

zomerverblijf

paar-/zomerverblijf

Tijdens de veldbezoeken waren de weersomstandigheden voor het waarnemen van vleermuizen
gunstig. Tijdens de vleermuisrondes was de temperatuur tussen de 14 ºC en 22ºC, het was droog of
er was sprake van motregen en er was weinig wind. De weersomstandigheden voldoen hierbij aan de
protocollaire eisen voor vleermuizenonderzoek: temperatuur niet lager dan 12 ºC, de windsnelheid
beneden de 4 Beaufort en geen sprake van neerslag, anders dan lichte motregen.
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ONDERZOEKSRESULTATEN

Verblijfplaatsen binnen de onderzoekslocatie
Tijdens de eerste drie veldbezoeken is activiteit van gewone dwergvleermuizen op en rond de onderzoekslocatie waargenomen. Tijdens het tweede veldbezoek is foeragerende gewone dwergvleermuis
waargenomen in de zuidelijke hal van de loods. Tijdens het derde veldbezoek zijn twee invliegende
gewone dwergvleermuizen waargenomen die het gebouw inkropen via het rooster in de westelijke
gevel van de loods (zie figuur 9 en 10). Het betreft hier naar verwachting een zomerverblijfplaats van
twee gewone dwergvleermuizen (mannetjes).
Tijdens de vierde onderzoeksronde is een gewone dwergvleermuis waargenomen die baltsgedrag
vertoonde langs de buitengevel en binnen in de loods, waar eerder de foeragerende individuen zijn
waargenomen. Hiermee is een paarverblijf van een gewone dwergvleermuis aangetoond. Het kan
niet worden uitgesloten dat een verblijfplaats, die eerder door gewone dwergvleermuizen als paarverblijf is gebruikt, gedurende de winter in gebruik is als losse winterverblijfplaats voor een individu van
deze soort.
De precieze verblijfplaatsen van de vleermuizen in de loods zijn onduidelijk, omdat de binnenzijde van
het gebouw door de open indeling bijna overal toegankelijk is. Het gebouw is aan de binnenzijde op
de meeste plekken geschikt als verblijfplaats, met uitzondering van een aantal afgesloten cellen aan
de noordwestelijke gang van het gebouw (zie figuur 11). De binnenzijde van deze cellen is vrijgegeven voor kleinschalige werkzaamheden waarbij asbest verwijderd zal worden. .

Figuur 9. Invliegopening gezien vanaf buitenzijde.

Figuur 10. Invliegopening gezien vanaf
de binnenzijde. Hier te zien is dat de
opening toegang verleent tot het zuidelijke deel van de loods waarin de foeragerende en baltsroepende vleermuizen
zijn waargenomen.

Figuur 11. Gang met aanliggende
afgesloten cellen, die grotendeels
zijn vrijgegeven.

Verblijfplaatsen/foerageergebied/vliegroutes buiten de onderzoekslocatie
Tijdens de veldbezoeken zijn in de omgeving foeragerende gewone en ruige dwergvleermuizen
waargenomen. Ook zijn er overvliegende rosse vleermuizen en laatvliegers op route gehoord. Mogelijk bevindt zich een verblijfplaats van deze soorten in de buurt van de onderzoekslocatie. Het is echter door het beperkte aantal waarnemingen, de afstand van de onderzoekslocatie tot de omliggende
gebouwen en het waargenomen gedrag van deze soorten niet te verwachten dat er verblijfplaatsen
buiten de onderzoekslocatie schade zullen ondervinden van de voorgenomen ingreep aan de Eerste
Boutweg 16. De plannen zullen, gezien afwezigheid van groen en beperkte aanwezigheid van foeragerende vleermuizen tijdens de veldbezoeken, geen aantasting van belangrijk foerageerhabitat vormen. Er is voldoende geschikt(er) foerageergebied aanwezig in de directe omgeving, boven tuinen en
weilanden. Doordat de bomenrij behouden blijft, zal de functionaliteit van de eventuele vliegroute die
de voorgevel van het gebouw kan vormen, niet verloren gaan. Externe negatieve effecten zijn redelijkerwijs uit te sluiten.
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TOETSING AAN WET- EN REGELGEVING

Beschermingsregime
Alle in Nederland voorkomende vleermuissoorten genieten binnen de Wet natuurbescherming een
strikte bescherming. Alle vleermuissoorten staan vermeld in bijlage IV van de Europese Habitatrichtlijn. Dit betekent dat ze beschermd zijn tegen verstoring van vaste rust- en verblijfplaatsen. Onder
deze vaste rust- en verblijfplaatsen wordt verstaan: "het gehele systeem waarvan een populatie gebruik maakt tijdens de jaarcyclus van de soort". Dit houdt in dat niet alleen de zomer- en winterverblijfplaatsen, maar ook de verbindingen hiertussen (vliegroutes) en de essentiële foerageergebieden
bescherming genieten.
Vleermuizen zijn streng beschermd omdat dat ze erg kwetsbaar zijn. De afgelopen vijftig jaar zijn
sommige soorten erg zeldzaam geworden of geheel verdwenen. Wanneer overwinterende dieren
worden verstoord, is de kans groot dat ze sterven omdat ze dan teveel van hun vetreserve gebruiken.
Wanneer bomen worden gekapt en oude gebouwen worden gerenoveerd of gesloopt en wanneer
zich hierin een vleermuis(kolonie) bevindt, heeft dat gevolgen voor de vleermuisstand in de wijde omgeving. Omdat ze meestal maar één jong per jaar krijgen, kan herstel erg lang duren. Vleermuizen
kunnen zelf geen verblijfplaatsen maken en zijn dus afhankelijk van bestaande verblijfplaatsen. Daarnaast hebben ingrepen in het landschap ook negatieve gevolgen doordat foerageergebieden en vliegroutes, waar vleermuizen jaren achtereen gebruik van maken, verdwijnen. De impact die een ingreep
kan hebben verschilt sterk per situatie en per soort, waardoor meestal gedetailleerde gegevens nodig
zijn om een passend advies te geven.
Functie van de onderzoekslocatie voor vleermuizen
Op basis van de huidige onderzoeksinspanning kan met voldoende zekerheid worden gesteld dat bij
de voorgenomen werkzaamheden, zonder het nemen van maatregelen, verstoring en vernietiging
plaatsvindt van twee zomerverblijfplaatsen en een paarverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis.
Doordat er sprake is van een zomer- en paarverblijfplaats, kan de aanwezigheid van een winterverblijf
van een enkel individu niet worden uitgesloten. Aanwezigheid van individuele winterverblijfplaatsen
kan niet worden onderzocht. Zekerheidshalve wordt aangenomen dat de loods op de onderzoekslocatie ook in gebruik is als winterverblijfplaats.
Maatregelen
Ten behoeve van de sloop zullen maatregelen genomen moeten worden om negatieve effecten te
voorkomen en de functionaliteit van deze verblijfplaatsen te garanderen. Deze maatregelen bestaan
uit het realiseren van tijdelijke alternatieve verblijfplaatsen, het uitvoeren van verstorende werkzaamheden buiten de gevoelige periodes voor desbetreffende soort (zomer-, paar- en winterperiode van de
gewone dwergvleermuis) en het realiseren van nieuwe permanente voorzieningen voor de aangetroffen soorten en functies (zomer-, winter- en paarverblijfplaats gewone dwergvleermuis). Ongeschikt
maken van de aangetroffen verblijfplaatsen dient te geschieden buiten de meest kwetsbare perioden
van de gewone dwergvleermuis: globaal tussen half april en eind juni of tussen half oktober en eind
oktober. Deze en andere maatregelen dienen te worden vastgelegd in een ecologisch activiteitenplan
en ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de provincie Noord-Brabant, middels een ontheffingsaanvraag bij de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN).
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CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Econsultancy heeft in opdracht van Urban Jazz B.V. een aanvullend ecologisch onderzoek uitgevoerd
aan de Eerste Boutweg 16 te Kruisland.
Het aanvullend ecologisch onderzoek is uitgevoerd tussen juni en oktober 2018, in het kader van een
bestemmingsplanwijziging en ontwikkeling van 6 nieuwe ruime woningen en parkeerplaatsen. Op
basis van het nader onderzoek is beoordeeld of bij uitvoering van de ingreep sprake zal zijn van overtreding van de Wet natuurbescherming ten aanzien van vleermuizen.
Voorgenomen ingreep
De initiatiefnemer is voornemens de loods te slopen en twee woningen toe te voegen. Tevens is
hij van plan 6 nieuwe ruime woningen te bouwen, en parkeerplaatsen te ontwikkelen. De bestaande
woning in de noordoostelijke hoek van de onderzoekslocatie zal behouden blijven.
Functie onderzoekslocatie voor vleermuizen
Op basis van de huidige onderzoeksinspanning kan met voldoende zekerheid worden gesteld dat de
onderzoekslocatie twee zomerverblijfplaatsen, één paarverblijfplaats en drie mogelijke winterverblijfplaatsen bevat van de gewone dwergvleermuis. Deze verblijfplaatsen bevinden zich binnen in de
loods op de onderzoekslocatie. Voor deze verblijfplaatsen geldt dat verstoring bij sloopwerkzaamheden niet te voorkomen is, en dat zonder het treffen van maatregelen overtreding plaatsvindt van de
Wet natuurbescherming.
Advies
De maatregelen die genomen dienen te worden om verstoring of vernieling van zomerverblijfplaatsen,
een paarverblijfplaats en een winterverblijfplaats uit te sluiten en de functionaliteit hiervan te behouden zijn in te delen in de volgende stappen:
a. het tijdig aanbieden van alternatieve verblijfplaatsen in de vorm van 12 vleermuiskasten als
tijdelijke opvang van het verlies van de te verstoren zomerverblijfplaatsen en paarverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis, om de periode tussen de start en het einde van de
voorgenomen ingreep te overbruggen. Er zijn door Econsultancy reeds acht compenserende
zomerverblijfkasten aangebracht;
b. de betreffende verblijfplaatsen dienen vooraf aan de ingreep, buiten de kwetsbare periode
van de gewone dwergvleermuis, ongeschikt gemaakt te worden, bijvoorbeeld door middel van
het plaatsen van ‘exclusion flaps’ voor de ingang van verblijfplaatsen, het tochtig maken van
de bebouwing en/of het plaatsen van felle verlichting;
c. na het ongeschikt maken van de verblijfplaatsen dient gecontroleerd te worden of de verblijfplaatsen niet meer in gebruik zijn door vleermuizen. Hierbij wordt met behulp van batdetectors gecontroleerd of er inderdaad geen vleermuizen meer zijn die gebruik maken van de bebouwing. Op basis van deze controleronde worden, indien noodzakelijk, aanvullende maatregelen voorgesteld;
d. in de nieuwe situatie dienen duurzame verblijfplaatsen voor vleermuizen aanwezig te zijn, bijvoorbeeld door het toegankelijk maken van spouwmuren voor vleermuizen middels open
stootvoegen, het anderszins toegankelijk maken van geschikte holten in de gevel van het gebouw of door middel van het plaatsen van ingemetselde vleermuiskasten.
Maatregelen dienen te worden vastgelegd in een ecologisch activiteitenplan en ter goedkeuring te
worden voorgelegd aan de Omgevingsdienst Brabant Noord middels een ontheffingsaanvraag.
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Verklarende woordenlijst
Activiteitenplan
Een activiteitenplan dient als begeleidend document voor een ontheffingsaanvraag. In het activiteitenplan zijn maatregelen verwoord waarmee de functionaliteit van een rust- of verblijfplaats van een beschermde soort behouden blijft en
schade aan individuen wordt voorkomen.
Externe werking
Niet alleen activiteiten in een Natura 2000-gebied/EHS hebben invloed op de staat van instandhouding van het gebied,
ook activiteiten buiten het gebied kunnen de natuurwaarden in een gebied beïnvloeden. Dit wordt "externe werking" genoemd. Er bestaat geen ruimtelijke grens voor externe werking: bepalend zijn de effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van de soorten en habitattypen in het Natura 2000-gebied/ EHS, ongeacht de afstand tot het beschermde gebied.
Expert Judgement
Inschatting van een deskundige op grond van zijn kennis en ervaring.
Foerageerhabitat
Het gebied waarbinnen een soort voedsel zoekt.
Foerageren
Zoeken en vinden van voedsel door dieren (jachtgebied).
Functioneel leefgebied
Hiermee wordt het gebied dat is benodigd om de functionaliteit van een voortplantingsplaats of van een vaste- rust of
verblijfplaats te behouden. Een nestlocatie of voortplantingsplaats kan bijvoorbeeld alleen succesvol functioneren, wanneer er voldoende habitat (schuilgelegenheid, voedsel etc.) van voldoende kwaliteit aanwezig is om te kunnen paren, eieren te leggen en jongen groot te brengen.
Gunstige staat van instandhouding
Er is sprake van een gunstige staat van instandhouding van een soort of habitattype als de omstandigheden waarin de soort of
het habitattype voorkomt perspectief bieden op een duurzaam voortbestaan van die soort of dat habitattype.
Habitat
Omvat de plaatsen waar een bepaald organisme voorkomt doordat de abiotische en biotische factoren (niet levende en
levende natuur) van die plaatsen voldoen aan de eisen en toleranties die het organisme stelt om te kunnen overleven,
groeien en zich voortplanten.
Kraamverblijfplaats
Voortplantingsplaats van vleermuizen. Het gaat hierbij vaak om de vrouwelijke exemplaren van een kolonie (ook wel
kraamgroep genoemd) die gezamenlijk hun jongen grootbrengen. De aantallen vleermuizen in een kraamgroep kun oplopen tot meerdere honderden exemplaren.
Landschappelijk inpassingsplan
Het inpassen van ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied middels een ontwerp van de groenvoorziening, dat voldoet aan het beleid ten aanzien van ruimtelijke kwaliteit. Hierdoor wordt zorg gedragen dat een ruimtelijke ontwikkeling
past in het landschap.
Landhabitat
Amfibieën zijn voor de voortplanting afhankelijk van water. Buiten de voortplantingsperiode maakt de soortgroep gebruik
van landhabitat als onderdeel van het leefgebied. Landhabitat voor amfibieën omvat onder andere structuurrijke of opgaande vegetatie zoals (loof)bos, houtwallen, struikgewas, heide, ruigtekruiden, vegetaties en moeras.
Mitigerende maatregelen
Maatregelen die negatieve effecten bij een ingreep voorkomen of reduceren.
Omgevingscheck
Een omgevingscheck wordt uitgevoerd bij verlies van leefgebied van een jaarrond beschermde functie van een soort die
door een ingreep (tijdelijk) verloren gaat. De omgeving van de ingreep wordt door een ter zake deskundige beoordeeld
op aanwezigheid van voldoende alternatief leefgebied en/of potentiële verblijfplaatsen.
Ontheffing

De Flora- en faunawet is gemaakt om planten- en diersoorten die vrij in het wild leven te beschermen. Om deze kwetsbare soorten te beschermen bevat de Flora- en faunawet een aantal verbodsbepalingen. Onder bepaalde voorwaarden
mogen de activiteiten wel doorgaan, daarvoor kan een ontheffing benodigd zijn. Een ontheffing is een besluit waarbij in
een individueel concreet geval een uitzondering op een wettelijk verbod wordt gemaakt.
Paarverblijfplaats
Dit is een verblijfplaats die hoofdzakelijk in het najaar (september/oktober) door vleermuizen worden gebruikt om te
paren. Eén mannetje kan een dergelijke verblijfplaats met meerdere vrouwtjes delen. In de omgeving van de paarverblijfplaats wordt veelal door het territoriale mannetje middels baltsvluchten getracht vrouwtjes aan te lokken.
Populatie
Een biologische populatie is een groep individuen van dezelfde soort die zich onderling voortplant en als zodanig geïsoleerd is van andere zulke groepen.
Rode Lijst
Rode Lijsten laten zien welke soorten zijn verdwenen en welke soorten in een gebied sterk zijn achteruitgegaan of zeldzaam zijn. Er bestaan verschillende Rode Lijsten. Voor vogels, voor zoogdieren, planten, paddenstoelen, insecten en
voor allerlei andere soortgroepen. Rode Lijsten hebben geen officiële juridische status. Plaatsing op de lijst maakt een
dier dus nog geen 'beschermde diersoort' in de zin van de Flora- en faunawet. De Rode Lijsten hebben in de praktijk wel
een belangrijke signaleringfunctie. Door de Rode Lijst te raadplegen, kunnen alle instellingen die met natuurbehoud te
maken hebben rekening houden met bedreigde soorten.
Significant negatief effect
Een effect is in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 significant als de instandhoudingsdoelen van het Natura
2000-gebied dreigen te worden aangetast.
Het begrip 'significant' staat centraal in de toepassing van het beschermingsregime voor Natura 2000-gebieden bij zowel
vaststelling van beheerplannen als de vergunningverlening. Het bepaalt of een uitvoerige toetsing, een zogenaamde
passende beoordeling, moet worden uitgevoerd. Indien als gevolg van een ingreep de toekomstige oppervlakte habitat of
leefgebied, aantal van een soort of kwaliteit van een habitat lager zal worden dan zoals bedoeld in de instandhoudingsdoelstelling, dan kan sprake zijn van significante gevolgen. Voor het goede begrip, de soorten hoeven er niet te zitten,
het gebied moet geschikt zijn voor de soorten.
Vaste rust- of verblijfplaats
Een plek binnen het leefgebied van een soort die essentieel is voor de levencyclus van een individu. De Flora- en faunawet omschrijft niet exact wat een vaste rust- of verblijfplaats is. Dit is soortafhankelijk.
Vliegroute
Een vaste route die door vleermuizen wordt gebruikt tussen de verblijfplaatsen naar foerageergebieden.
Winterverblijfplaats
Verblijfplaats die gebruikt wordt om de periode van winterrust te overbruggen. Voor vleermuizen zijn dit vorstvrije, maar
koele en vochtige plekken. Er kans sprake zijn van massaverblijfplaatsen, verblijfplaatsen van kleine groepen of één of
enkele individuen.
Zomerverblijfplaats
Is een vleermuisverblijfplaats anders dan een kraamverblijf. Buiten de kraamperiode worden deze door vrouwtjes gebruikt, binnen de kraamperiode door individuele mannetjes.
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SAMENVATTING
Econsultancy heeft in opdracht van Urban Jazz een archeologisch onderzoek uitgevoerd voor het
plangebied gelegen aan de Eerste Boutweg te Kruisland in de gemeente Steenbergen (zie figuur 1).
De initiatiefnemer is voornemens de bedrijfshal in het plangebied te slopen en twee woningen toe te
voegen. Tevens is hij van plan zes nieuwe ruime woningen te bouwen, en parkeerplaatsen te ontwikkelen. De bestaande woning in de noordoostelijke hoek van het plangebied zal behouden blijven.
Om deze ontwikkeling mogelijk te maken, moet eerst een wijziging van het bestemmingsplan worden
doorgevoerd. Hierbij moet ook inzichtelijk te worden gemaakt welke archeologische waarden binnen
het plangebied kunnen worden verwacht. De noodzaak tot archeologisch onderzoek vloeit voort uit
het Verdrag van Malta (1992) en de Wet ruimtelijke ordening (Wro, 2006).
Doel van het bureauonderzoek is een antwoord te vinden op de vraag wat de gespecificeerde archeologische verwachting voor het plangebied is. Dit wordt uitgevoerd door middel van het verwerven van
informatie, aan de hand van bestaande bronnen, over bekende en verwachte archeologische waarden. Met de resultaten van het archeologisch onderzoek kan worden vastgesteld of binnen het plangebied archeologische waarden aanwezig (kunnen) zijn en of vervolgonderzoek dan wel planaanpassing noodzakelijk is.
Gespecificeerde archeologische verwachting bureauonderzoek
Op basis van het bureauonderzoek blijkt dat het plangebied een lage archeologische verwachtingswaarde heeft voor alle perioden.
Advies
Op grond van de resultaten van het bureauonderzoek adviseert Econsultancy om het plangebied vrij
te geven. Bovenstaand advies is van Econsultancy. De resultaten van onderhavig onderzoek dienen
te worden beoordeeld door de bevoegde overheid (gemeente Steenbergen). De bevoegde overheid
neemt vervolgens een besluit.
Er is geprobeerd een zo gefundeerd mogelijk advies te geven op grond van de gebruikte onderzoeksmethode. De aanwezigheid van archeologische sporen of resten in het plangebied kan nooit volledig
worden uitgesloten. Econsultancy wil de opdrachtgever er daarom ook op wijzen dat, mochten tijdens
de geplande werkzaamheden toch archeologische waarden worden aangetroffen, er conform artikel
5.10 van de Erfgoedwet uit juli 2016 een meldingsplicht geldt bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur
2
en Wetenschap (de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed , de gemeente Steenbergen of de provincie Noord-Brabant.

2

Infodesk email: info@cultureelerfgoed.nl of tel: 033-4217456.
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INLEIDING

Econsultancy heeft in opdracht van Urban Jazz een archeologisch onderzoek uitgevoerd voor het
plangebied gelegen aan de Eerste Boutweg te Kruisland in de gemeente Steenbergen (zie figuur 1).
De initiatiefnemer is voornemens de bedrijfshal in het plangebied te slopen en twee woningen toe te
voegen. Tevens is hij van plan zes nieuwe ruime woningen te bouwen, en parkeerplaatsen te ontwikkelen. De bestaande woning in de noordoostelijke hoek van het plangebied zal behouden blijven.
Om deze ontwikkeling mogelijk te maken, moet eerst een wijziging van het bestemmingsplan worden
doorgevoerd. Hierbij moet ook inzichtelijk te worden gemaakt welke archeologische waarden binnen
het plangebied kunnen worden verwacht. De noodzaak tot archeologisch onderzoek vloeit voort uit
het Verdrag van Malta (1992) en de Wet ruimtelijke ordening (Wro, 2006).
Het archeologisch onderzoek bestaat uit een bureauonderzoek (hoofdstuk 2). Uitgaande van de in het
bureauonderzoek opgestelde gespecificeerde archeologische verwachting wordt een advies gegeven
of vervolgstappen noodzakelijk zijn (hoofdstuk 3).
Het archeologisch onderzoek is uitgevoerd in mei en juni 2018 door drs. M. Stiekema (senior prospector). Het rapport is gecontroleerd door drs. A.H. Schutte (senior KNA-archeoloog.

2
2.1

BUREAUONDERZOEK
Doelstelling en onderzoeksvragen

Het doel van het bureauonderzoek is om een antwoord te vinden op de vraag wat de gespecificeerde
archeologische verwachting voor het plangebied is. Om deze vraag te beantwoorden wordt een inventarisatie gemaakt van bekende aardwetenschappelijke, archeologische en (cultuur)historische
gegevens. Aan de hand deze inventarisatie wordt het gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel opgesteld.
2.2

Methoden

Het archeologisch onderzoek is uitgevoerd conform de eisen en normen zoals aangegeven in de
Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA, versie 4.0, 07-06-2016), die is vastgesteld door het
Centraal College van Deskundigen (CCvD) Archeologie en is ondergebracht bij het SIKB te Gouda.
Voor de uitvoering van het bureauonderzoek gelden de specificaties LS01, LS02, LS03, LS04 en
3
LS05. De resultaten van dit onderzoek worden in dit rapport weergegeven conform specificatie LS06.
Binnen dit onderzoek zijn de volgende werkzaamheden verricht:





3

afbakening van het plangebied en vaststellen van de consequenties van het mogelijk toekomstige gebruik (LS01);
beschrijving van de huidige en toekomstige situatie (LS02);
beschrijving van de historische situatie en mogelijke verstoringen (LS03);
beschrijving van bekende archeologische en historische waarden en aardwetenschappelijke
gegevens (LS04);
opstellen van een gespecificeerde verwachting (LS05).

Beschikbaar via www.sikb.nl.
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Bij het uitvoeren van deze werkzaamheden zijn de volgende bronnen geraadpleegd:













2.3

het Archeologische Informatie Systeem (ARCHIS);
de Archeologische Monumenten Kaart (AMK);
de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW);
geologische kaarten, geomorfologische kaarten en bodemkaarten;
de centrale toegangspoort tot Data en Informatie van de Nederlandse Ondergrond (DINOLoket);
literatuur en historisch kaartmateriaal;
bouwhistorische gegevens;
de recente topografische kaart (schaal 1:25.000);
recente luchtfoto’s;
het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN);
de Cultuurhistorische Waardenkaart (CHW) van de provincie Noord-Brabant;
de archeologische verwachtingskaarten van de gemeente Steenbergen;
plaatselijke (amateur-)archeoloog c.q. heemkundevereniging.
Afbakening en huidige situatie van het plangebied

Afbakening
Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen het onderzoeksgebied en het plangebied. Het
plangebied is het gebied waarbinnen feitelijk de bodemverstorende ingreep gaat plaatsvinden. Het
onderzoeksgebied is het gebied waarover informatie is verzameld om een goed beeld te krijgen van
de archeologische waarden binnen het plangebied. Dit gebied is groter dan het plangebied. In het
huidige onderzoek betreft het onderzoeksgebied het gebied binnen een straal van circa 1.000 meter
4
rondom het plangebied.
2

De onderzoekslocatie, (circa 3.350 m ) ligt aan de Eerste Boutweg, aan de noordelijke rand van de
kern van Kruisland in de gemeente Steenbergen (zie figuur 1 en figuur 2). Volgens het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) bevindt het maaiveld zich op een hoogte van circa 0,4 meter +NAP.
Huidige situatie
Voor het bureauonderzoek is het van belang de huidige situatie te onderzoeken. Landgebruik en bebouwing kunnen van invloed zijn op de archeologische verwachting. Hiervoor is gebruik gemaakt van
de meest recente gegevens. Het plangebied is momenteel in gebruik als bedrijfshal, een moestuin
met kas, en twee toegangswegen.
Vigerend beleid
Sinds 1 juli 2016 is de Erfgoedwet van kracht. Het doel van deze wet is te voorkomen dat archeologische waarden uit het verleden verloren gaan. In deze wet zijn de gemeenten verantwoordelijk voor
het beheer van het bodemarchief binnen hun grondgebied. Voor een goed beheer van dit bodemarchief gebruikt de gemeente een archeologische beleidskaart. De archeologische beleidskaart geeft
een gemeentebreed overzicht van bekende en te verwachten archeologische waarden. De kaart
maakt inzichtelijk waar en bij welke ruimtelijke ingrepen een archeologisch onderzoek verplicht is en
wordt als toetsingskader gebruikt voor ruimtelijke procedures.

4

Binnen deze straal wordt geacht dat er voldoende informatie beschikbaar is om een gefundeerde uitspraak te doen over de
archeologische verwachting van het plangebied.
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Het plangebied valt binnen het bestemmingsplan Kom Kruisland 2013. Volgens dit bestemmingsplan
heeft het centrale en zuidelijke deel van het plangebied een dubbelbestemming archeologie. De dubbelbestemming is afgeleid van de IKAW. Volgens de IKAW ligt het plangebied in een zone met een
deel lage, deels middelhoge archeologische verwachting (zie figuur 7).
Huidig milieuonderzoek
Gelijktijdig met het archeologisch bureauonderzoek is er voor het plangebied een milieuhygiënisch
bodemonderzoek uitgevoerd door Econsultancy (rapportnummer: 5884.001). De resultaten van het
milieuhygiënisch bodemonderzoek waren ten tijde van het uitvoeren van dit archeologisch bureauonderzoek nog niet bekend.
Bodemloket
De overheid initieert middels het Bodemloket inzicht te geven in maatregelen die de afgelopen jaren
getroffen zijn om de bodemkwaliteit in Nederland in kaart te brengen (bodemonderzoek) of te herstellen (bodemsanering). Ook laat het Bodemloket zien waar vroeger (bedrijfs-) activiteiten hebben
plaatsgevonden die extra aandacht verdienen. Ook worden op het Bodemloket voormalige potentieel
bodembedreigende bedrijfsactiviteiten weergegeven. Gegevens van het Bodemloket dienen als indicatief te worden beschouwd. Het Bodemloket geeft voor het plangebied aan dat hier in 1993 een on5
dergrondse brandstoftank is onderzocht.
2.4

Toekomstige situatie

Het toekomstige gebruik van het plangebied kan bepalend zijn voor het vervolgtraject (behoud in-situ
of behoud ex-situ van archeologische waarden). De toekomstige inrichting van het plangebied kan
gevolgen hebben op het in-/ex-situ behoud van de archeologische waarde.
De initiatiefnemer is voornemens de bedrijfshal in het plangebied te slopen en twee woningen toe te
voegen. Tevens is hij van plan zes nieuwe ruime woningen te bouwen, en parkeerplaatsen te ontwikkelen. De bestaande woning in de noordoostelijke hoek van het plangebied zal behouden blijven. Het
exacte oppervlak en de diepte van verstoring ten behoeve van de geplande nieuwbouw zijn nog niet
bekend (zie bijlage 6). De toekomstige gebruikers zijn nog niet bekend.
2.5

Aardwetenschappelijke gegevens

Het landschap heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in het nederzettingspatroon. Bij onderzoek
naar archeologische sporen in een bepaald gebied is het van groot belang te weten hoe het landschap er in het verleden heeft uitgezien. Men kan meer te weten komen over dit landschap door de
geologische opbouw, de bodem en de hydrologie van een gebied te bestuderen.
De volgende aardwetenschappelijke gegevens zijn bekend van het plangebied:
Tabel I.

Aardwetenschappelijke gegevens plangebied

Type gegevens

Gegevensomschrijving

Geologie6

Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren op Formatie van Nieuwkoop;
zeeklei op veen (Na8)

Geomorfologie7

Bebouwd gebied

5

www.bodemloket.nl.
De Mulder et al., 2003.
7
Alterra, 2003.
6
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Bodemkunde

8

Grondwatertrap

Kalkrijke poldervaaggronden; lichte klei, profielverloop 5 (Mn35A) en
veldpodzolgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand (Hn21)
V/VI

Landschappelijke ontwikkeling
De basis van het landschap rond Kruisland is gevormd gedurende de laatste ijstijd, het Weichselien
(ca. 120.000 - 10.000 jaar geleden). Tijdens deze ijstijd bereikte het landijs Nederland niet. Toentertijd
heerste er in Nederland wel een continentaal periglaciaal klimaat. Dit houdt in dat de omstandigheden
erg koud en droog waren. Het landschap in Nederland bestond uit een poolwoestijn, waarin vrijwel
geen vegetatie aanwezig was. Over een groot deel van Nederland werd een pakket dekzand afgezet.
9
Het dekzand behoort tot de Formatie van Boxtel.
Na het Weichselien begon het huidige geologische tijdperk van het Holoceen. Het klimaat verandert
definitief met snel stijgende temperaturen, toenemende neerslag en de ontwikkeling van een loofvegetatie.
Al gedurende het Mesolithicum begon gelijktijdig met de zeespiegelstijging ook de grondwaterspiegel
te stijgen. Met name de lage delen van het landschap werden hierdoor steeds natter en daar kon dan
ook veenvorming plaatsvinden. Geleidelijk aan verdween het hele dekzandlandschap in WestBrabant onder een pakket veen, dat het Basisveen (Formatie van Nieuwkoop) wordt genoemd. De
vorming van de afdekkende veenlaag over de dekzandafzettingen ter hoogte van het plangebied
vond plaats in het Subboreaal (3850-1100 voor Chr.), een periode die ongeveer overeenkomt met het
10
Neolithicum en de Bronstijd.
De voortdurende zeespiegelstijging bracht uiteindelijk ook de Noordzee steeds dichterbij. Het westen
van Nederland veranderde in een groot intergetijdengebied, wat later gedeeltelijk door de zee werd
overstroomd. Het intergetijdengebied, dat qua uiterlijk sterk leek op de huidige Waddenzee, reikte in
de Late Middeleeuwen ook tot het grondgebied van Kruisland. Een deel van het veen werd bij deze
inbraken van de zee weer weggeslagen, waarbij zeeklei werd afgezet, die tot het Laagpakket van
Walcheren behoord.
Bij ontginningen in de Late Middeleeuwen zijn grote delen van deze veengebieden in West-Brabant
afgegraven. Tijdens middeleeuwse overstromingen, waaronder de St. Elisabethsvloed in 1421, is er
11
in het gebied zeeklei afgezet over de (al dan niet ontgonnen) veenlagen. Na de inbraak van de St.
Elisabethsvloed zijn er in de omgeving het plangebied getijdenafzettingen afgezet. Het zijn overwegend zeer kalkrijke, uiterst fijn zandige, siltige zware zavel en lichte kleiafzettingen. Aan de sedimentatie van de getijdenafzettingen kwam een einde na de bedijking van het gebied in 1487.
12

DINO
Het Dinoloket is de centrale toegangspoort tot Data en Informatie van de Nederlandse Ondergrond
(DINO). Het DINO-systeem is de centrale opslagplaats voor geowetenschappelijke gegevens over de
diepe en ondiepe ondergrond van Nederland. Het archief omvat diepe en ondiepe boringen, grondwatergegevens, sonderingen, geo-elektrische metingen, resultaten van geologische, geochemische en
geomechanische monsteranalyses, boorgatmetingen en seismische gegevens. De site wordt beheerd
door TNO.
8

Stichting voor Bodemkartering, 1982.
De Mulder et al. 2003, Berendsen, 2008
10
Berendsen, 2008.
11
Berendsen, 2005.
12
www.dinoloket.nl.
9
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In het Dinoloket is een boring net ten zuiden van het plangebied bestudeerd. Hieruit blijkt dat de
ondergrond bestaat uit een zandig kleipakket op een zandpakket. Dit wijst op de aanwezigheid van
(Middeleeuwse) overstromingsklei op laatpleistocene dekzanden. Op basis van deze boring lijkt er
geen veen meer aanwezig te zijn.
Geomorfologie
De geomorfologische kaart van Nederland (1:50.000) geeft de mate van reliëf en de vormen die in het
landschap te onderscheiden zijn weer.
Doordat het plangebied zich binnen de bebouwde kom van Kruisland bevindt, is de geomorfologie
niet gekarteerd (zie figuur 4). Uit extrapolatie van geomorfologische gegevens buiten het plangebied
is het aannemelijk dat het plangebied op een vlakte van ten getij-afzettingen of een dekzandrug ligt.
14

Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN)
Het Actueel Hoogtebestand Nederland vormt een belangrijke aanvullende informatiebron voor de
landschapsanalyse. Dit met behulp van laseraltimetrie verkregen digitale bestand vormt een gedetailleerd beeld van het huidige reliëf in het plangebied.
Uitgaande van het AHN ligt het plangebied in een gebied met weinig hoogteverschillen. In het gebied
direct ten noordwesten van het plangebied zijn enkele getijdegeulen herkenbar, terwijl ten oosten en
zuiden van de kern van Kruisland enkele hoger gelegen dekzandruggen zijn te herkennen. Verder
valt op dat de bebouwde kom van Kruisland iets te lijkt te zijn opgehoogd, vermoedelijk vanwege de
van nature relatief natte bodemomstandigheden (zie figuur 5).
Bodemkunde
Volgens de Bodemkaart van Nederland (1:50.000) is het plangebied deels gekarteerd als kalkrijke
poldervaaggronden; lichte klei, profielverloop 5 (Mn35A) en deels als veldpodzolgronden; leemarm en
zwak lemig fijn zand (Hn21) (zie figuur 6). De poldervaaggronden zijn bodems die in relatief jonge
kleigronden worden aangetroffen, de veldpodzolgronden worden verwacht op (relatief natte) dekzandafzettingen.
Boringen en/of sonderingen
In het plangebied zijn in het kader van andere bodemonderzoeken (nog) geen boringen dan wel sonderingen gezet waarvan de resultaten gebruikt kunnen worden voor dit bureauonderzoek.
Grondwatertrap
Grondwatertrappen zijn een indicatie voor de diepte van de grondwaterstand en de seizoensfluctuatie
daarvan. De grondwatertrappenindeling is gebaseerd op de gemiddeld hoogste (GHG) en de gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG). Hiermee worden de winter- en zomergrondwaterstanden gekarakteriseerd in een jaar met een gemiddelde neerslag en verdamping. In stedelijk gebied zijn geen
grondwatertrappen bepaald. Deze worden als ‘witte vlekken’ op de Bodemkaart van Nederland
(1:50.000) weergegeven.
Tabel II geeft een overzicht van de klassengrenzen die worden aangehouden bij de indeling van de
grondwatertrappen. De trappen worden vastgesteld op een schaal van I tot VII van respectievelijk
extreem nat tot extreem droog. Bij sommige grondwatertrappen is een * weergegeven: het gaat hier
om tussenliggende grondwatertrappen die een drogere variant vertegenwoordigen.

13
14

DINO boornummers B49E0150
www.ahn.nl.
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Tabel II.

Grondwatertrappenindeling

Grondwatertrap

I

II'

III'

IV

V'

VI

VII"

VIII

GHG (cm -mv)

-

<40

<40

>40

<40

40-80

>80

> 140

GLG (cm -mv)

<50

50-80

80-120

80-120

>120

>120

>120

-

')
")

Bij deze grondwatertrappen wordt een droger deel onderscheiden
Een met een * achter de code als onderverdeling aangegeven "zeer droog deel" heeft een GHG dieper dan 140 cm beneden maaiveld

Gebiedsdelen met een goede ontwatering (Grondwatertrap VI, VII en VIII) zijn zeer geschikt voor
landbouw en vormden mede daarom, vooral in het verleden, een aantrekkelijk vestigingsgebied. Ook
is het grondwaterpeil een indicatie voor de conservering van metalen en organische resten, hoe beter
de ontwatering hoe slechter de conservering. Het plangebied bevindt zich in een gebied dat wordt
gekenmerkt met een grondwatertrap V en VI. Omdat de toekomstige bebouwing maar op een beperkt
deel van het plangebied zal plaatsvinden (beperkter dan de huidige bebouwing) wordt niet verwacht
dat het toekomstig grondwaterpeil zal worden beïnvloed.
2.6

Archeologische waarden

Voor de uitkomst van het bureauonderzoek is het van belang de bekende archeologische waarden (al
dan niet volledig onderzocht) te beschrijven. Een belangrijke informatiebron is het landelijke ARCHeologisch Informatie Systeem (ARCHIS), dat beheerd wordt door de Rijksdienst voor het Cultureel Erf16
goed (RCE). In dit systeem worden alle archeologische gegevens verzameld en via internet zijn
deze door bevoegden te raadplegen.
De bekende archeologische waarden zijn middels kaartmateriaal weergegeven in figuur 7. Tevens
zijn in de figuur de indicatieve archeologische waarde en de in ARCHIS geregistreerde AMKterreinen, waarnemingen, vondstmeldingen en onderzoeksmeldingen binnen een straal van 1.000 m
weergegeven.
Cultuurhistorische Waardenkaart Provincie Noord-Brabant
In de CHW-kaart van de provincie Noord-Brabant heeft de provincie het provinciaal ‘belang aangeduid’. Dit belang bestaat uit 21 cultuurhistorische en 16 archeologische landschappen. In de 21
cultuurhistorische landschappen heeft de provincie verschillende cultuurhistorische vlakken gedefinieerd. Van al deze landschappen en vlakken zijn beknopte beschrijvingen gemaakt. De 16 archeologische landschappen hebben tot doel om het bodemarchief in de bewuste gebieden duurzaam en in
samenhang te behouden. Het plangebied ligt niet in een cultuurhistorische of archeologisch landschap.
Archeologische beleidskaart van de gemeente Steenbergen
Sinds 2007 is de Wet op de Archeologische Monumentenzorg van kracht (WAMZ). Het doel van deze
wet is te voorkomen dat archeologische waarden uit het verleden verloren gaan. In deze wet zijn de
gemeenten verantwoordelijk voor het beheer van het bodemarchief binnen hun grondgebied. Voor
een goed beheer van dit bodemarchief gebruikt de gemeente een archeologische beleidskaart. De
archeologische beleidskaart geeft een gemeentebreed overzicht van bekende en te verwachten archeologische waarden. De kaart maakt inzichtelijk waar en bij welke ruimtelijke ingrepen een archeologisch onderzoek verplicht is en wordt als toetsingskader gebruikt voor ruimtelijke procedures.
Steenbergen heeft een beleidskaart (opgesteld door IDDS in 2011) maar die is nooit door de gemeenteraad vastgesteld. Momenteel werken zij aan een Erfgoedbeleid waar de archeologiekaart deel
15
16

Locher & Bakker, 1990.
Archeologisch informatiesysteem Archis3, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), Amersfoort

Rapport 6014.002 versie 2

Pagina 6 van 15

van uitmaakte en die dit jaar door de gemeenteraad moet. Het is de bedoeling dat in de loop van het
voorjaar 2018 een update van de kaart wordt opgesteld. Op de waardenkaart van Steenbergen uit
17
2011 heeft het een middelhoge verwachting (niet periode-gespecificeerd).
18

AMK-terreinen binnen het onderzoeksgebied
De Archeologische Monumentenkaart (AMK) bevat een overzicht van archeologische monumenten/terreinen in Nederland. De terreinen zijn beoordeeld op verschillende criteria (kwaliteit, zeldzaamheid, representativiteit, ensemblewaarde en belevingswaarde). Op grond daarvan zijn deze ingedeeld
in vier categorieën; terreinen met archeologische waarde, een hoge archeologische waarde, een zeer
hoge archeologische waarde of een zeer hoge archeologische waarde met een beschermde status.
Binnen zowel het plangebied als het onderzoeksgebied liggen geen AMK-terreinen (zie figuur 7).
19

In het verleden uitgevoerde archeologische onderzoeken binnen het onderzoeksgebied
Binnen het onderzoeksgebied zijn in de afgelopen jaren door verschillende archeologische bedrijven
en instellingen in totaal acht archeologische onderzoeken uitgevoerd. Het gaat daarbij om bureauonderzoeken en booronderzoeken (zie bijlage 2 en figuur 7).
De resultaten van de onderzoeken die rondom het plangebied zijn uitgevoerd laten zien dat de
dekzandgronden die op basis van de bodemkaart en geomorfologische kaart aan het maaiveld
worden verwacht, in werkelijkheid pas vanaf een diepte van 2,20 meter -mv worden aangetroffen. De
dekzandafzettingen zijn afgedekt met een laag veen en kleiafzettingen. Geen van de in de omgeving
van het plangebied uitgevoerde booronderzoeken gaven aanleiding tot het adviseren van
vervolgonderzoek.
20

Vondstmeldingen binnen het onderzoeksgebied
In ARCHIS staan alle bekende archeologische vondstmeldingen geregistreerd. Binnen het plangebied
zijn geen vondstmeldingen geregistreerd. Binnen het onderzoeksgebied staan twee vondstmeldingen
geregistreerd (zie bijlage 2 en figuur 7).
De vondsten die rondom het plangebied zijn gedaan laten zien dat er menselijke activiteiten hebben
plaats gevonden in de wijdere omtrek van het onderzoeksgebied in de perioden Middeleeuwen en
Nieuwe tijd en mogelijk ook de Bronstijd en Romeinse tijd. Op basis van het geringe aantal waarnemingen en de erg ruime dateringen hiervan, kan aan deze vondsten niet al teveel waarde worden
gehecht.
Wetenschappelijke publicaties, archieven en provinciaal archeologisch depot
In het kader van dit bureauonderzoek zijn de rapporten van ADC ArcheoProjecten en Hamaland Advies van de archeologische onderzoeken die op twee aangrenzende percelen zijn uitgevoerd geraad21
pleegd.
Aanvullende informatie
Heemkunde Vereniging
Voor aanvullende informatie is contact gezocht met de plaatselijke Heemkundekring De Steenen Kamer, maar dit heeft binnen het tijdsbestek van de uitvoering van dit onderzoek geen aanvullende informatie opgeleverd.

17

Mededeling dhr. M. Vermunt, gemeentelijk archeoloog van Bergen op Zoom
Archeologisch informatiesysteem Archis3, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), Amersfoort
19
Archeologisch informatiesysteem Archis3, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), Amersfoort
20
Archeologisch informatiesysteem Archis3, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), Amersfoort
21
De Jonge & Beckers, 2011 & De Rouw e.a., 2016
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2.7

Beschrijving van het historische gebruik

In het plangebied kunnen naast archeologische sporen ook historische relicten voorkomen die nog in
het landschap zichtbaar zijn. Het gaat hierbij om historisch geografische relicten zoals nederzettingsvormen en wegen- en kavelpatronen. Veel van deze bewaard gebleven historische geografie geeft
e
door de herverkavelingen in de tweede helft van de 20 eeuw een incompleet beeld van het historisch
landschap. Historische kaarten van vóór de herverkaveling zijn een goede aanvulling op het huidige
incomplete beeld. Voor de historische ontwikkeling is naast het historisch kaartmateriaal ook relevante
achtergrondliteratuur geraadpleegd.
Korte bewoningsgeschiedenis van Kruisland
In deze paragraaf wordt een bespreking van de bewoningsgeschiedenis van de streek gegeven. Een
algemene ontwikkeling van de bewoningsgeschiedenis van Nederland wordt weergegeven in bijlage
4.
De polder waarin Kruisland zich bevindt, de Kruislandse Polder, werd in 1487/1488 op bevel
van Engelbrecht II van Nassau drooggelegd. Hoewel de nederzetting die in de polder ontstond eerst
bekendstond als Engelsdorp of Engelsberg (naar de stichter, Engelbrecht) nam het vrij snel daarna
de naam van de polder over, welke onder invloed van de destijds bijzonder sterke verering rond
het Heilig Kruis in de regio de naam "(Heilig) Kruisland" droeg. Van de plaatsnaam Kruisland wordt
voor het eerst melding gemaakt in 1501 als Cruyslande en in 1565 als Tdorp van Cruyslant. De polder werd beschouwd als een van de zogeheten kruislanden, ofwel landstukken die door gelovigen
aan de kerk werden geschonken voor het bekostigen van kruistochten. De polder werd echter pas in
1487 bedijkt zodat deze betekenis niet van toepassing kan zijn. De naam houdt waarschijnlijk ver22
band met de verering van het Heilig Kruis.
Oorspronkelijk was het dorp geprojecteerd nabij de huidige buurtschap Gastelsveer aan de toenmalige Roosendaalse Vliet, maar de stad Steenbergen wenste niet dat Kruisland een haven zou krijgen.
Het dorp had in de eerste jaren van haar bestaan een eigen kerkgebouw en schepenbank, maar
in 1583 werd deze laatste opgeheven, waarna Kruisland onder de schepenbank van Steenbergen,
waarin het een tweetal afgevaardigden kreeg, zou vallen.
In 1580 werd ten tijde van de Nederlandse Opstand de plaatselijke pastoor verjaagd. Hierna werd de
kerk noch door katholieken of protestanten gebruikt omdat men het niet eens kon worden aan wie de
kerk toebehoort. Pas na de Vrede van Münster, in 1651, werd de kerk officieel protestants:
de Nederlands Hervormde kerk. Bij grote overstromingen in 1682 werd Kruisland grotendeels verwoest. De vernielingen waren dermate groot, dat enkel de kerktoren werd gespaard.
In 1795, na de Bataafse omwenteling, mochten de katholieken weer een eigen kerkgebouw bezitten.
Dat werd in hetzelfde jaar gebouwd. Sindsdien bezit Kruisland twee kerken. De oorspronkelijke kerk
werd, met uitzondering van de kerktoren, in 1830 gesloopt, waarna een kleinere Nederlands Hervormde kerk op dezelfde plek gebouwd werd. Na de oorlog verloor deze haar godsdienstige functie
en vestigde er zich het Ambachtsmuseum. De katholieke kerk werd in 1887 vervangen door een neo23
gotisch bouwwerk, de Sint-Georgiuskerk.

22
23

Van Berkel & Samplonius, 1995
www.bhic.nl, www.breda-en-alles-daaromheen.nl
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Historisch kaartmateriaal
De situatie van het plangebied is op verschillende historische kaarten als volgt:
Tabel III.

Geraadpleegd historisch kaartmateriaal

Bron

Periode

Kaartblad

Schaal

Omschrijving plangebied

Bijzonderheden/directe omgeving

1811-1832

Gemeente
Steenbergen en
Kruisland,
Sectie K,
Blad 01

1:2.500

Bouwland

Eerste Boutweg al aanwezig
(onverhard)

1850-1864

49

1:50.000

Akkerland

-

Militaire topografische kaart
(veldminuut)

1870

621

1:50.000

Akkerland

-

Militaire topografische kaart
(veldminuut)

1895

621

1:50.000

Akkerland

-

Militaire topografische kaart
(veldminuut)

1901

621

1:50.000

Akkerland

-

Militaire topografische kaart
(veldminuut)

1910

621

1:50.000

Akkerland

-

Topografische kaart

1937

49E

1:25.000

Akkerland

-

Topografische kaart

1950

49E

1:25.000

Akkerland

-

Topografische kaart

1961

49E

1:25.000

Westelijke helft bebouwd,
Oostelijke helft akkerland

Eerste Boutweg half verhard

Topografische kaart

1968

49E

1:25.000

Plangebied bebouwd met
huidige bebouwing

Eerste Boutweg verhard

Topografische kaart

1980

49E

1:25.000

Plangebied bebouwd met
huidige bebouwing

-

Kadastrale minuut

24

Militaire topografische kaart
(nettekening)

25

Op basis van het beschikbare gedetailleerde historische kaartmateriaal blijkt dat het plangebied begin
e
19 eeuw onderdeel was van het akkergebied op circa 250 meter ten noorden van de toenmalige kern
van Kruisland. De Eerste Boutweg ten noorden van het plangebied was destijds al aanwezig als one
verharde weg. Tot in de jaren ‘50 van de 20 eeuw blijft dit beeld onveranderd. Begin jaren ‘60 zijn de
westelijke helft van het plangebied en de percelen ten westen hiervan bebouwd; eind jaren ’60 is het
gehele plangebied bebouwd met de ook tegenwoordig nog aanwezige bebouwing (zie figuur 8).
Rijks- en gemeentemonumenten binnen attentiegebied
Een rijksmonument is in Nederland een zaak (een bouwwerk of object, of het restant daarvan) die van
algemeen belang is wegens de schoonheid, de betekenis voor de wetenschap of de cultuurhistorische waarde. Tot 2012 moest een monument 50 jaar of langer geleden zijn vervaardigd om in het
kader van de Monumentenwet voor bescherming in aanmerking te komen. Per 1 januari 2012 is dit
criterium vervallen. Een gemeente kan besluiten een bijzonder pand op de gemeentelijke monumentenlijst te zetten. Dit gebeurt als een pand geen nationale betekenis heeft, maar wel van plaatselijk of
regionaal belang is. De gemeente legt haar monumentenbeleid vast in de gemeentelijke monumentenverordening. Naast het gemeentelijk monument is er ook nog het Monumenten Inventarisatie Project (MIP). De MIP Gemeentebeschrijvingen vormen een verzameling beschrijvingen van de histo24
25

Beeldbank Cultureelerfgoed
Kadaster Topotijdreis (bron voor deze kaart en de hierop volgende kaarten in deze tabel).
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rischgeografische, sociaaleconomische, architectuurhistorische, bouwhistorische en stedenbouwkundige ontwikkelingen van gemeenten in de periode 1850-1940. Het plangebied ligt niet binnen een 100
meter attentiezone van zowel rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten als MIP monumenten.
Bouwhistorische gegevens
Bij de gemeente Steenbergen is het gemeentelijk archief geraadpleegd, wat geen aanvullende relevante informatie heeft opgeleverd.
Tweede Wereldoorlog
Om vast te stellen of mogelijke archeologische waarden uit de Tweede Wereldoorlog in het plange26
bied aanwezig zijn, is een aantal publicaties geraadpleegd.
Uit deze bronnen blijkt dat in het plangebied archeologische waarden uit de Tweede Wereldoorlog te
verwachten zijn. Tijdens de oorlog hebben rondom het plangebied gevechtshandelingen plaatsgevonden. Hiervan kunnen binnen het plangebied nog resten worden verwacht.
Op 20 oktober 1944 viel de 4e Canadese Pantserdivisie vanuit Antwerpen de Belgische grensplaats
Essen aan. De aanval was een onderdeel van de grotere strategie van de Britse veldmaarschalk
Montgomery, die als doel had om de Duitse troepen die zich aan de zuidzijde van de Maas bevonden
in te sluiten en te vernietigen. De verwachting dat de Duitsers zich snel terug zouden trekken tot achter de Maas bleek niet te kloppen. Zij wilden namelijk juist Brabant en Zeeland in handen houden om
de geallieerden zo het gebruik van de haven van Antwerpen te kunnen ontzeggen. Het Duitse hoofdfront lag dan ook bij Hoogerheide en Woensdrecht. Na het verlies van Hoogerheide en Woensdrecht
moesten de Duitsers wel terugtrekken, enerzijds naar Zuid-Beveland, anderzijds naar Bergen op
Zoom en Steenbergen. Het Duitse verzet bij Steenbergen was echter niet meer dan een wanhoopsdaad om tijd te winnen voor de evacuatie van Duitse troepen uit Zeeland. De gevechten rond de bevrijding van Steenbergen en Welberg speelden zich af van 31 oktober tot 4 november 1944. Op zondag 29 oktober 1944 stelden de Canadezen op het terrein van de Cort Heiligerskazerne hun geschut
op. Hiermee begon de beschieting van het land ten noorden van Bergen op Zoom, dus Steenbergen,
Welberg en De Heen. Ook Kruisland lag onder granaatvuur. De molen, de N.H. kerk en de toren van
de R.K. kerk aldaar werden door de Duitsers vernield. De terugtrekkende Duitsers bliezen in de polders niet minder dan 35 heulen, sluizen en bruggen op. Op 31 oktober werd Kruisland zonder noee
menswaardige tegenstand bevrijd door een onderdeel van de 49 Polar Bear Division, maar men
kwam niet verder dan het eind van de Langeweg. Op het kruispunt van de Langeweg en de Kruislandsedijk (2,5 kilometer ten noorden van het plangebied) kwam een patrouille van het verkenningsregiment van de “Polar Bears” onder zwaar en accuraat Duits vuur vanaf de Blauwe Sluis te liggen,
die door de Duitsers zwaar werd verdedigd. Vooruitgeschoven posten nestelden zich tot in de Triangelpolder en de Langebrug bij café Aarden. Pas de volgende dag stonden de eerste Britse eenheden
aan de Dintel, pal ten oosten van Stampersgat. Er zijn waarschijnlijk geen aanvullende pogingen ondernomen om Steenbergen te bereiken langs de rechterflank.
Vanaf medio november 1944 begon de Duitse beschieting van Antwerpen met V1’s. Op 5 maart 1945
viel een V1 in de omgeving Bergseweg-Olmendreef aan de westrand van Steenbergen. Eén persoon
werd gedood en er vielen twee zwaar- en tien lichtgewonden. De V1 was geraakt door luchtafweergeschut, waardoor het om zijn as draaide en neerstortte. Twee andere V1’s vielen bij Blauwe Sluis en
op de Langeweg. Een vierde V1 kwam neer bij Blauwe Sluis zonder te ontploffen. Het projectiel werd
kort daarna vernietigd.

26

Amersfoort & Kamphuis, 1990/De Jong, 1969 – 1994/ikme.nl/VEO Bommenkaart/Ruimingskaart/Klep & Schoenmaker,
1995/Zwanenburg, 1990/Van Boeijen, 2013/www.breda-en-alles-daaromheen.nl
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In de omgeving van Kruisland zijn globaal de volgende crashlocaties van V1’s bekend:
- Omgeving Brugweg, niet-ontplofte V1
- Weg Steenbergen-Kruisland (fam. Van de Heyde)
- De Biezeweg of Biezenweg: drie stuks
- Langeweg
- Kleine Spellestraat, twee stuks
- Corrishoek-Biezeweg: twee stuks
- Op een akker aan het Dirksdijkje.
De exacte crashlocaties van de V1’s zijn niet bekend.
Turfdatabank
Bij de provincie Antwerpen is een website beschikbaar die de veenwinningsgebieden in kaart heeft
gebracht voor heel het gebied tussen Antwerpen - Turnhout - Geertruidenberg - Westmaas en Willemstad. De website maakt deel uit van een internationaal project waaraan de provincies Antwerpen
en Noord-Brabant deelnemen. Op de website zijn diverse kaartlagen te raadplagen zoals de veenkaart, de moerconcessies (wanneer een gebied afgegraven werd), de turfvaarten, de zoutketen en de
verdronken oorden. Op de Turfdatabank-kaart is het plangebied aangegeven als het (voormalige)
27
veengebied Omgeving Steenbergen.
2.8

Gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel

Op grond van de gegevens uit het bureauonderzoek is de volgende gespecificeerde archeologische
verwachting opgesteld:
Tabel IV.

27

Gespecificeerde archeologische verwachting

Archeologische periode

Gespecificeerde verwachting/Complextype

Te verwachten resten en/of sporen

Relatieve diepte t.o.v. het maaiveld

(Laat-)Paleolithicum

Laag

Vuursteenstrooiïngen en vuurstenen
gebruiksvoorwerpen

In de top van de dekzandafzettingen

Mesolithicum

Laag

Vuursteenstrooiïngen en vuurstenen
gebruiksvoorwerpen

In de top van de dekzandafzettingen

Neolithicum

Laag

Akkerlaag en/of nederzettingssporen,
grafvelden, rituele plaatsen: kleine
fragmenten aardewerk, natuursteen en
vuurstenen gebruiksvoorwerpen, houtskool en gebruiksvoorwerpen

In het veenpakket

Bronstijd

Laag

Akkerlaag en/of nederzettingssporen,
grafvelden, rituele plaatsen: kleine
fragmenten aardewerk, natuursteen en
vuurstenen gebruiksvoorwerpen, metaalresten, houtskool, botresten en
gebruiksvoorwerpen

In het veenpakket

IJzertijd

Laag

Akkerlaag en/of nederzettingssporen,
grafvelden, rituele plaatsen: kleine
fragmenten aardewerk, natuursteen,
metaalresten, glasresten, houtskool,
botresten en gebruiksvoorwerpen

In het veenpakket

Romeinse tijd

Laag

Akkerlaag en/of nederzettingssporen,
grafvelden, rituele plaatsen: kleine
fragmenten aardewerk, natuursteen,

In het veenpakket

Turfdatabank
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metaalresten, glasresten, houtskool,
botresten en gebruiksvoorwerpen
Vroege-Middeleeuwen

Laag

Bewoningssporen van een (boeren)erf:
kleine fragmenten aardewerk, metaalresten, glasresten, houtskool, botresten,
organische resten en gebruiksvoorwerpen

In het veenpakket

Late-Middeleeuwen

Laag

Bewoningssporen van een (boeren)erf:
kleine fragmenten aardewerk, metaalresten, glasresten, houtskool, botresten,
organische resten en gebruiksvoorwerpen

In de kleiafzetingen

Nieuwe tijd

Laag

Bewoningssporen van een (boeren)erf:
kleine fragmenten aardewerk, metaalresten, glasresten, houtskool, botresten,
organische resten en gebruiksvoorwerpen

In de kleiafzetingen

Uit het bureauonderzoek blijkt dat in het plangebied in de ondergrond dekzandafzettingen aanwezig
zijn, afgedekt door een veenpakket met daarboven mariene kleiafzettingen. De resultaten van de
onderzoeken die rondom het plangebied zijn uitgevoerd laten zien dat de dekzandgronden die op
basis van de bodemkaart en geomorfologische kaart aan het maaiveld worden verwacht, in
werkelijkheid pas vanaf een diepte van 2,20 meter -mv worden aangetroffen.
De dekzandvlakte die zich in de ondergrond bevindt ligt, in tegenstelling tot wat de geomorfologische
kaart aangeeft, niet in de directe nabijheid van dekzandruggen of (voor zover bekend) oude
beekdalen. Deze dekzandruggen bevinden zich verder naar het zuiden. Dit maakte het plangebied
een landschappelijk gezien minder interessante locatie voor jagers-verzamelaars. De gespecificeerde
archeologische verwachtingswaarde voor resten uit het Paleolithicum en Mesolithicum is daarom laag
voor het plangebied. Van het Neolithicum tot en met de Vroege Middeleeuwen bevond het plangebied
zich in een gebied waar als gevolg van de zeespiegel- en grondwaterstijgingen veenvorming optrad.
De ligging in een veengebied maakt dat gespecificeerde archeologische verwachtingswaarde voor
resten uit het Neolithicum tot en met de Vroege Middeleeuwen laag is.
In de Late Middeleeuwen ontstond er in het plangebied een intergetijdengebied als gevolg van inbraken vanuit de Noordzee. Hierbij is een afdekkend kleidek gevormd, welke vermoedelijk ook een deel
van het onderliggende veenpakket heeft weggespoeld. De gespecificeerde archeologische
e
verwachtingswaarde voor resten uit de Late Middeleeuwen is daarom laag. In de 15 eeuw is, na de
inpoldering van het omliggende gebied, op 250 meter ten zuidwesten van het plangebied Kruisland
e
gesticht. Het plangebied zelf heeft tot in het midden van de 20 eeuw in het buitengebied gelegen. De
gespecificeerde archeologische verwachtingswaarde voor resten uit de Nieuwe tijd is daarom laag.
Bodemverstoring
Dat een gebied een middelhoge of hoge archeologische verwachting heeft, betekent niet dat eventuele aanwezige archeologische resten behoudenswaardig zijn. De waarde van archeologische vindplaatsen wordt grotendeels bepaald door de mate waarin grondsporen dan wel vondsten in situ bewaard zijn gebleven.
e

Het plangebied is in het verleden in gebruik geweest als akkerland en sinds midden 20 eeuw bebouwd. Door ploegen en later graaf- en bouwactiviteiten kunnen eventueel aanwezige archeologische
waarden, die vanaf het maaiveld worden verwacht, mogelijk verloren zijn gegaan.
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CONCLUSIE EN ADVIES

Doel van het bureauonderzoek is een antwoord te vinden op de vraag wat de gespecificeerde archeologische verwachting voor het plangebied is. Op basis van het bureauonderzoek blijkt dat het plangebied een lage archeologische verwachtingswaarde heeft voor alle perioden.
Op grond van de resultaten van het bureauonderzoek adviseert Econsultancy om het plangebied vrij
te geven. Bovenstaand advies is van Econsultancy. De resultaten van onderhavig onderzoek dienen
te worden beoordeeld door de bevoegde overheid (gemeente Steenbergen). De bevoegde overheid
neemt vervolgens een besluit.
Er is geprobeerd een zo gefundeerd mogelijk advies te geven op grond van de gebruikte onderzoeksmethode. De aanwezigheid van archeologische sporen of resten in het plangebied kan nooit volledig
worden uitgesloten. Econsultancy wil de opdrachtgever er daarom ook op wijzen dat, mochten tijdens
de geplande werkzaamheden toch archeologische waarden worden aangetroffen, er conform artikel
5.10 van de Erfgoedwet uit juli 2016 een meldingsplicht geldt bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur
28
en Wetenschap (de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed , de gemeente Steenbergen of de provincie Noord-Brabant.

28

Infodesk email: info@cultureelerfgoed.nl of tel: 033-4217456.
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Figuur 1. Situering van het plangebied binnen Nederland

Eerste Boutweg te Kruisland.
Situering van het plangebied binnen Nederland
Legenda
Plangebied
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Figuur 2. Detailkaart van het plangebied

Eerste Boutweg te Kruisland.
Detailkaart van het plangebied
Legenda
Plangebied
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Figuur 3. Luchtfoto van het plangebied

Eerste Boutweg te Kruisland.
Luchtfoto van het plangebied
Legenda
Plangebied
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Figuur 4. Situering van het plangebied binnen de Geomorfologische kaart
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Eerste Boutweg te Kruisland.
Situering van het plangebied binnen de Geomorfologische kaart

Plangebied

29

Archeologisch informatiesysteem Archis3, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), Amersfoort
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Figuur 5. Situering van het plangebied binnen het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN)

Eerste Boutweg te Kruisland.
Situering van het plangebied binnen Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN)
Legenda
Plangebied
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AHN
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Figuur 6. Situering van het plangebied binnen de Bodemkaart
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Eerste Boutweg te Kruisland.
Situering van het plangebied binnen de bodemkaart
Legenda
Plangebied
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Archeologisch informatiesysteem Archis3, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), Amersfoort
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Figuur 7. Archeologische Gegevenskaart van het onderzoeksgebied
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Eerste Boutweg te Kruisland.
Archeologische Gegevenskaart van het onderzoeksgebied (bron: Archeologisch informatiesysteem Archis3, AHN)
Plangebied

32

Archeologisch informatiesysteem Archis3, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), Amersfoort
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Figuur 8. Situering van het plangebied binnen de historische kaarten

Situatie 1811-1832 (bron:RCE Beeldbank)

Situatie 1901 (bron:topotijdreis.nl)

Situatie 1961 (bron:topotijdreis.nl)

Situatie 1968 (bron:topotijdreis.nl)

Eerste Boutweg te Kruisland.
Situering van het plangebied binnen de historische kaarten
Legenda
Plangebied
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Bijlage 1
Ouderdom
in jaren

Overzicht geologische en archeologische tijdvakken

Chronostratigrafie

MIS

Holoceen
11.755
12.745
13.675
14.025

LaatWeichselien
(LaatGlaciaal)

15.700

1
Late Dryas
(koud)
Allerød
(warm)
Vroege Dryas
(koud)
Bølling
(warm)

Lithostratigrafie
Formaties: Naaldwijk
(marien), Nieuwkoop
(veen), Echteld (fluviatiel)

2

LaatPleniglaciaal
29.000

50.000

MiddenWeichselien
(Pleniglaciaal)

MiddenPleniglaciaal
VroegPleniglaciaal

3

Formatie
van
Kreftenheye

Formatie
van
Boxtel

4

75.000

VroegW eichselien
(VroegGlaciaal)
115.000
130.000

370.000
410.000

5a
5c
5d

Eemien
(warme periode)

5e

Saalien (ijstijd)

6

Holsteinien
(warme periode)

Formatie
van
Beegden

5b

Eem
Formatie
Formatie
van Drente

Formatie
van
Urk

Elsterien (ijstijd)
475.000

Cromerien
(warme periode)
850.000

Pre-Cromerien
2.600.000

Rapport 6014.002 versie 2

Formatie
van
Sterksel

Formatie
van Peelo

Cal. jaren
v/n Chr.

14

C jaren

Chronostratigrafie

Pollen
zones

0

1950

Vb2

1500

Subatlanticum
koeler
vochtiger

450
0
12

Vb1
Va

Vegetatie
Loofbos
eik en hazelaar
overheersen
haagbeuk
veel cultuurplanten
rogge, boekweit,
korenbloem

Archeologische
perioden
Nieuwe tijd
Middeleeuwen
Romeinse tijd
IJzertijd

800
2650

815

IVb
Subboreaal
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droger

2000

IVa

5000

3755
4900

5300

Atlanticum
warm
vochtig

III

Boreaal
warmer

II

Preboreaal
warmer

I

8000

7020

8240

9000

8800
11.755

10.150

12.745

10.800

13.675

11.800

14.025

12.000

15.700

13.000

LaatWeichselien
(LaatGlaciaal)

Late Dryas

LW III

Allerød

LW II

Vroege Dryas
LW I
Bølling

35.000

Loofbos
eik en hazelaar
overheersen
beuk>1% invloed
landbouw
(granen)

Bronstijd

Neolithicum

Loofbos
eik, els en hazelaar
overheersen
in zuiden speelt
linde een grote rol
den overheerst
hazelaar, eik, iep,
linde, es
eerst berk en later
den overheersend

Mesolithicum

parklandschap
dennen- en
berkenbossen
open
parklandschap
open vegetatie met
kruiden en
berkenbomen

MiddenWeichselien
(Pleniglaciaal)

perioden met een
poolwoestijn en
perioden met een
toendra

VroegWeichselien
(VroegGlaciaal)

perioden met bos
en perioden met
een subarctisch
open landschap

Laat-Paleolithicum

75.000

115.000
130.000

Eemien
(warme periode)

Midden-Paleolithicum
loofbos

Saalien (ijstijd)
300.000

Vroeg-Paleolithicum
Chronostratigrafie voor Noordwest-Europa volgens Zagwijn (1974), Vandenberghe (1985) en De Mulder et al. (2003). Lithostratigrafie
volgens De Mulder et al. (2003). Mariene isotoop stadium (MIS) volgens Bassinot et al. (1994). Atmosferische data volgens Stuiver et al. (1998).
Zuurstofisotoop calibratie (OxCal) versie 3.9 Bronk Ramsey (2003), toegepast op het Laat-Weichselien en het Holoceen.
Archeologische periode-indeling en ouderdom volgens de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB).
Vegetatie bewerkt volgens Berendsen (2000). Pollenzones volgens P. Vos & P. Kiden (2005).
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Bijlage 2

Onderzoeksmeldingen

Zaaknummer
(OMnummer)
2335938100
(47661)

Situering
t.o.v. plangebied
10 meter ten
zuiden

3984548100
en
3987472100

35 meter ten
westen

2040157100
(5002)

250 meter ten
zuiden

2066572100
(12104)

250 meter ten
zuiden

2434774100
(60471)

400 meter ten
oosten

2116070100
(16862)

550 meter ten
zuiden

2161560100
(23325)

650 meter ten
zuiden
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Aard, uitvoerder en resultaten van het onderzoek
Type onderzoek: booronderzoek
Toponiem: Engelbrechtstraat 14 Steenbergen
Uitvoerder: ADC ArcheoProjecten
Datum: 26-7-2011
Resultaat: Op basis van het bureauonderzoek werden archeologische resten verwacht uit de periode
vanaf het Laat-Paleolithicum tot en met de Late Middeleeuwen in de top van het dekzand. Aangezien
verwacht werd dat het plangebied op een dekzandkop ligt werd het niveau verwacht binnen 100 cm -mv.
Aan en direct onder het maaiveld werden archeologische resten verwacht uit de Late Middeleeuwen tot
en met de Nieuwe tijd. De verwachting is hier echter laag aangezien het plangebied in deze periode
onbewoond was. Teneinde deze verwachting te toetsen werd in het plangebied een verkennend booronderzoek uitgevoerd. Tijdens het veldonderzoek is in vier van de vijf boringen een (deels) intacte bodem in
de top van het dekzandniveau aangetroffen. Dit niveau is in het plangebied echter aangetroffen op een
diepte vanaf 220 cm -mv. Het plangebied ligt dus niet op een dekzandkop, maar waarschijnlijk op de
flank. Op een diepte van circa 70 cm -mv is een oude bodem aangetroffen in de top van de getijdeafzettingen uit de laatste periode van de Late Middeleeuwen. Dit niveau is echter omgewerkt tot beneden
het archeologische niveau. ADC ArcheoProjecten adviseert daarom het terrein vrij te geven voor de
voorgenomen ontwikkeling indien niet dieper dan 210 cm -mv wordt vergraven.
Type onderzoek: bureauonderzoek
Toponiem: Kruisland
Uitvoerder: Hamaland Advies vof
Datum: 10-1-2016
Resultaat: Het bureauonderzoek toont aan dat voor het plangebied een lage verwachting geldt op archeologische vindplaatsen uit het Laat-Paleolithicum en Mesolithicum. Daarnaast geldt een middelhoge verwachting op vindplaatsen uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd. Archeologische resten worden verwacht vanaf het maaiveld tot het pleistocene zand op ca. 2,2 m-mv. Potentiële archeologische niveaus uit
de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd liggen in of net onder de bouwvoor tot een diepte van ca. 80 cmmv. Door het bouwrijp maken van de kavel in de vijftiger jaren kan de bodem tot onbekende diepte zijn
verstoord. Op grond van het veldonderzoek is vastgesteld dat in het plangebied sprake is van perimariene
afzettingen (kalkhoudende klei) van de Formatie van Echteld op (Holland)veen behorend tot de Formatie
van Nieuwkoop. De basis van het profiel wordt gevormd door verspoeld dekzand behorend tot de Formatie van Boxtel. Behalve subrecente bodemingrepen in de bovenste 60 cm van het bodemprofiel, zijn er
geen aanwijzingen voor menselijke bewoning aangetroffen in het plangebied. De bodem is gevormd
onder relatief natte omstandigheden die niet erg geschikt waren voor permanente menselijke bewoning.
Op grond van de onderzoeksresultaten van het bureauonderzoek en het inventariserend veldonderzoek
ziet Hamaland Advies geen aanleiding om vervolgonderzoek te laten uitvoeren in het plangebied.
Type onderzoek: booronderzoek
Toponiem: 'T Pluspunt Steenbergen
Uitvoerder: Archeomedia
Datum: 13-8-2003
Resultaat: Uit het bureauonderzoek is gebleken dat Kruisland en daarmee de onderzoekslocatie op de
grens ligt van holocene, mariene kleiafzettingen behorend tot de Westlandformatie in het noorden en
pleistocene zand- en kleiafzettingen in het zuiden. Het dorp Kruisland is in 1487 gesticht en de huidige
katholieke kerk dateert uit ca. 1900. De archeologische verwachting voor de onderzoekslocatie is, volgens
de IKAW, middelhoog. In de omgeving van Kruisland zijn archeologische resten vanaf de Steentijd aangetroffen. Op één plek zijn archeologische indicatoren aangetroffen.
Type onderzoek: booronderzoek
Toponiem: Graaf Engelbrechtstraat Steenbergen
Uitvoerder: Archeomedia
Datum: 29-4-2005
Resultaat: onbekend
Type onderzoek: booronderzoek
Toponiem: Molenstraat 131 (Kruisland) Steenbergen
Uitvoerder: SOB Research
Datum: 26-2-2014
Resultaat: Op grond van de onderzoeksresultaten van het bureauonderzoek en het inventariserend
veldonderzoek zien wij geen aanleiding om vervolgonderzoek te laten uitvoeren in het plangebied.
Type onderzoek: booronderzoek
Toponiem: Roosendaalseweg 92 Onbekend
Uitvoerder: SOB Research
Datum: 20-4-2006
Resultaat: Inventariserend Veldonderzoek door middel van grondboringen. Nader onderzoek niet noodzakelijk.
Type onderzoek: karterend booronderzoek
Toponiem: Kruisland Steenbergen
Uitvoerder: BILAN

2231690100
(33325)

950 meter ten
zuidoosten
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Datum: 9-7-2007
Resultaat: In het plangebied werd geen veen aangetroffen of een ouder bodemprofiel. Het oorspronkelijke
bodemprofiel werd afgetopt tijdens de Sint-Elisabethsvloed in 1421. Tijdens deze vloed werd er klei
afgezet waarin zich een humushoudende bovengrond heeft ontwikkeld. Het huidige bodemprofiel wordt
geïnterpreteerd als poldervaaggronden. In het plangebied werden geen relevante archeologische indicatoren aangetroffen. In één boring werd een roodbakkend wandfragment aangetroffen dat gedateerd werd
tussen de Late Middeleeuwen B en de Nieuwe tijd A. Op basis van de resultaten van het onderzoek wordt
een lage verwachting toegekend voor het aantreffen van ongestoorde archeologische waarden en wordt
derhalve geen vervolgonderzoek geadviseerd.
Type onderzoek: booronderzoek
Toponiem: Molenweg Steenbergen
Uitvoerder: ADC ArcheoProjecten
Datum: 3-2-2009
Resultaat: Tijdens het booronderzoek zijn geen indicatoren aangetroffen die wijzen op archeologische
sporen in de bodem. ADC ArcheoProjecten adviseert om in het plangebied geen aanvullend archeologisch onderzoek uit te voeren.

Bijlage 3
Zaaknummer
(Waarnemingsnr.)
2040157100 (50892)

Vondstmeldingen
Locatie t.o.v. plangebied
250 meter ten zuiden

Omschrijving
Bronstijd - Nieuwe tijd :
- fragment van een slak
Romeinse tijd - Nieuwe tijd :
- steenkool

2161560100 (416958)
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650 meter ten zuiden

Nieuwe tijd :
- bakstenen
- fragmenten van vensterglas
Late Middeleeuwen - Nieuwe tijd :
- fragment van roodbakkend geglazuurd aardewerk

Bijlage 4

Bewoningsgeschiedenis van Nederland

Als aanvullende informatie wordt hieronder een algemene ontwikkeling van de bewoningsgeschiedenis van Nederland weergegeven.
Paleolithicum (tot ca. 8800 voor Chr.)
De vroegste bewoningssporen in Nederland uit deze periode dateren uit de voorlaatste ijstijd, ca.
300.000-130.000 jaar geleden. Waarschijnlijk hebben in de koudste fasen van de ijstijden in Nederland geen mensen geleefd. Daarentegen was bewoning in de warmere perioden wel mogelijk. De
mensen die hier toen leefden trokken als jagers/vissers/verzamelaars rond in kleine groepen en
maakten gebruik van tijdelijke kampementen. Veranderingen in het klimaat zorgden voor een veranderende flora en fauna. Tijdens de koude perioden bestond het groot wild onder meer uit rendieren,
mammoeten, paarden en steppewisenten. Vooral op paarden en rendieren werd in het LaatPaleolithicum intensief jacht gemaakt. Tijdens de warmere perioden werd er onder andere op herten,
wilde zwijnen en oerossen gejaagd.
Mesolithicum (ca. 8800-4900 voor Chr.)
Rond de overgang van het Pleistoceen naar het Holoceen (ca. 9000 voor Chr.) verbeterde het klimaat
voor een langdurige periode. De gemiddelde temperatuur steeg, waardoor de variatie in flora en fauna (o.a. bosontwikkeling) toenam. De mens kreeg nu de mogelijkheid om meer gevarieerd te eten:
vruchten en andere eetbare gewassen stonden nu vaker op het menu. Doordat de temperatuur steeg,
trok het groot wild (met name rendieren) naar het noorden, en maakte plaats voor meer territoriumgebonden klein wild, vogels en vissen. Door deze veranderende leefomstandigheden werd de jachttechniek aangepast. De vuursteen bewerkingstechniek hield met deze ontwikkeling gelijke tred. Er
werden kleine vuursteenspitsen vervaardigd die als pijl- en harpoenpunt werden gebruikt. Met de
stijging van de temperatuur begon het landijs te smelten en de zeespiegel te stijgen. Het tot dan toe
droge Noordzee-Bekken kwam onder water te staan. De groepen jagers/vissers/verzamelaars wisselden nog wel van locatie maar exploiteerden kleinere gebieden. In het voorjaar viste men in de rivieren, tijdens de zomer leefde men voornamelijk langs de kust, waar naast vis en schaaldieren ook
zeehonden als voedselbron dienden. In de herfst verzamelde men noten en vruchten, terwijl in de
winter op onder meer pelsdieren werd gejaagd.
Neolithicum (ca. 5300-2000 voor Chr.)
Aan het begin van deze periode gingen het jagen, vissen en verzamelen een steeds minder belangrijke rol spelen. Men ging nu zelf cultuurgewassen telen en dieren houden bij het kamp. Uit vondsten
valt af te leiden dat het om twee groepen mensen gaat, enerzijds kolonisten met een vrijwel agrarische levenswijze, anderzijds om de autochtone mesolitische bevolking die een halfagrarische levensstijl erop na gaat houden. Deze verandering ging gepaard met enkele technologische en sociale vernieuwingen zoals: het wonen op een vaste plek in een huis, het gebruik van vaatwerk van (gebakken)
klei en de introductie van geslepen stenen dissels en bijlen. De bevolking groeide nu gestaag, mede
door de productie van overschotten. Uit het Neolithicum zijn verschillende nu nog zichtbare grafmonumenten bekend, te weten grafkelders, hunebedden en grafheuvels.
Bronstijd (ca. 2000-800 voor Chr.)
Het begin van dit tijdvak valt samen met het eerste gebruik van bronzen voorwerpen zoals bijlen.
Vuurstenen werktuigen bleven, zij het minder, in gebruik. Het aardewerk uit deze periode is over het
algemeen tamelijk zeldzaam. Vuursteenmateriaal uit de Bronstijd is meestal niet goed te onderscheiden van dat uit andere perioden. Lange tijd bleven bronzen voorwerpen zeer schaars binnen Nederlands grondgebied. Door het van nature ontbreken van de benodigde grondstoffen moest het brons
worden geïmporteerd en ontstonden er handelscontacten over langere afstanden. Eén en ander had
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wel tot gevolg dat er binnen de bevolking grotere verschillen ontstonden door verschillen op basis van
bezit. De grafheuveltraditie, die tijdens het Neolithicum haar intrede deed, werd in eerste voortgezet,
maar rond 1200 voor Chr. vervangen door begravingen in urnenvelden. Het gaat hier om ingegraven
urnen met crematieresten waar overheen kleine heuveltjes werden opgeworpen, omgeven door een
greppel. Een Kopertijd voorafgaand aan de Bronstijd wordt in Noordwest-Europa niet onderscheiden,
in tegenstelling tot bijvoorbeeld het Middellandse Zeegebied. Wel zijn uit het Laat-Neolithicum koperen voorwerpen bekend.
IJzertijd (ca. 800-12 voor Chr.)
In deze periode werden voor het eerst ijzeren voorwerpen vervaardigd. Voor de productie van werktuigen en wapens werd brons vervangen door ijzer. Er ontstond een inheemse ijzerproductie. Het
gebruik van vuursteen voor het vervaardigen van werktuigen duurde nog in beperkte mate voort. Ten
opzichte van de Bronstijd traden er in de aardewerktraditie geen radicale veranderingen op. Evenals
in het Neolithicum en de Bronstijd woonden de mensen in verspreid liggende hoeven ('Einzelhöfe') of
in nederzettingen bestaande uit maar enkele huizen; deze werden in een beperkt gebied nogal eens
verplaatst. Op de hogere zandgronden ontstonden uitgebreide omwalde akkercomplexen ('Celtic
fields'). Opvallend zijn de verschillen in materiële welstand (bezit van metalen voorwerpen), die mogelijk op sociale ongelijkheid duiden. In de zogenaamde vorstengraven uit Zuid Nederland, met daarin
luxe, geïmporteerde bijgaven, zijn vermoedelijk lokale of regionale autoriteiten begraven. De meeste
begravingen vonden nog immer plaats in urnenvelden. Tijdens de IJzertijd werd het Friese kustgebied
gekoloniseerd en ontstonden de eerste terpen.
Romeinse tijd (ca. 12 voor Chr. - 450 na Chr.)
Met de komst van de Romeinen eindigt de prehistorie en begint de geschreven geschiedenis. Aangezien de schriftelijke bronnen slechts een zeer fragmentarisch beeld schetsen, is men toch nog in belangrijke mate aangewezen op de archeologie als informatiebron. Een tijd lang diende het Nederlandse rivierengebied als uitvalsbasis voor veldtochten in het noorden van Germanië. In 47 na Chr. werd
de Rijn definitief als Romeinse rijksgrens ingesteld. Ter controle en verdediging van deze zogenaamde 'limes' werden langs de Rijn, tot diep in Duitsland, 'castella' (militaire forten) gebouwd.
De inheemse manier van leven handhaafde zich nog lange tijd. Wel werd, vooral na de opstand van
de Bataven tegen de Romeinse overheersers in 69-70 na Chr., de Romeinse invloed steeds duidelijker. In veel inheems-Romeinse nederzettingen was bijvoorbeeld, naast het eigen handgevormde aardewerk, Romeins importaardewerk in gebruik, dat op de draaischijf was vervaardigd. Er werden,
vooral in Limburg, grootse villa's (Romeinse herenboerderijen) gebouwd, hetzij nieuw gesticht, hetzij
ontwikkeld vanuit een bestaande inheemse nederzetting.
De Romeinen legden een voor die tijd al uitgebreide infrastructuur aan, waardoor het gebied steeds
beter werd ontsloten. Op verschillende plaatsen ontstonden aanzienlijke nederzettingen, waarvan er
enkele met een stedelijk karakter (zoals Nijmegen). De inheemse bevolking, ten noorden van de Limes, werd niet zo sterk beïnvloed door de Romeinse aanwezigheid. Er was wel sprake van handelscontacten en het uitwisselen van geschenken. In de tweede helft van de derde eeuw ontstond, onder
meer door invallen van Germaanse stammen, een instabiele situatie die met korte onderbrekingen
voortduurde tot in de vijfde eeuw. Uiteindelijk leidde dit in het jaar 406 tot de definitieve ineenstorting
van de grensverdediging langs de Rijn.
Middeleeuwen (ca. 450-1500 na Chr.)
Over de Vroege-Middeleeuwen, vooral over het tijdvak 450-600 na Chr., is relatief weinig bekend.
Zowel historische bronnen als archeologische overblijfselen zijn schaars. De bevolkingsomvang was
ten opzichte van de voorafgaande periode sterk afgenomen. De marktgerichte economie verdween
en de mensen vielen terug op zelfvoorziening. De politieke macht was na het wegvallen van de Ro-
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meinse staatsorganisatie in handen gekomen van regionale en lokale hoofdlieden. Een gezaghebbende status was nu vooral gebaseerd op militair succes en materiële welstand. Deze instabiele periode wordt ook wel aangeduid als de 'tijd van de volksverhuizingen'.
e
e
Vanaf de 10 – 11 eeuw wordt een overheersende positie van de al dan niet adellijke grootgrondbezitters waargenomen. Dit vertaalt zich in nieuwe nederzettingsvormen als mottes, kastelen en versterkte hoeven. In verband met de aanhoudende bevolkingsgroei, en mede dankzij gunstige klimatologische omstandigheden, werd een begin gemaakt met het ontginnen van woeste gronden als bos,
heide en veen. Veel van de huidige dorpen en steden dateren uit deze periode. Door de aanleg van
dijken en kaden werden laaggelegen gebieden beschermd tegen wateroverlast. De heersende rivaliteit tussen de vorsten leidde, in combinatie met een zwak centraal gezag, veelvuldig tot lokaal geweld, waarvan de bevolking vaak het slachtoffer werd. Door het aanleggen van burgen, schansen,
landweren en wallen trachtte men zich te beveiligen.
Nieuwe tijd (1500-heden)
De Nieuwe tijd kenmerkt zich door een groot aantal veranderingen vooral op het gebied van mens- en
wereldbeeld. Er is sprake van een Europese overzeese expansie wat leidt tot handelscontacten, handelskapitalisme en het begin van een wereldeconomie. Er ontstaat een nieuwe wetenschappelijke
belangstelling die resulteert in vele uitvindingen. Deze uitvindingen vormen de motor van de industriele revolutie. Er ontstaat een nationale staat die centraal bestuurd wordt. Als gevolg van deze ontwikkelingen neemt het belang en de omvang van steden toe en neemt de macht van adel af. Het grootste deel van de bevolking is niet meer werkzaam en woonachtig op het platteland maar in de steden.
e
In verband met de aanhoudende bevolkingsgroei worden aan het eind van de 19 tot het begin van de
e
20 eeuw op grote schaal woeste gronden gecultiveerd. Door de industriële revolutie komen steeds
meer producten beschikbaar voor steeds meer mensen waardoor de welvaart stijgt. In de Nieuwe tijd
vindt er eveneens een hernieuwde oriëntatie op het erfgoed van de klassieke Oudheid plaats, wat
e
zich tot in het begin van de 20 eeuw uit in de kunsten.
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Bijlage 5

AMZ-cyclus

Het AMZ-proces
Archeologisch onderzoek in Nederland wordt in het algemeen uitgevoerd binnen het kader van de
Archeologische Monumentenzorg (AMZ). Het gehele traject van de AMZ omvat een aantal stappen
die elkaar kunnen opvolgen, afhankelijk van het resultaat van de voorgaande stappen. Om inhoudelijke, prijs- en planningstechnische redenen kan er soms voor gekozen worden om bepaalde stappen
gelijktijdig uit te voeren. Bovendien kan, indien reeds voldoende gegevens bekend zijn, een stap worden overgeslagen. Elke stap eindigt met een rapport met daarin een advies voor de vervolgstappen.
Na elke stap wordt er een besluit genomen door de bevoegde overheid, gemeente, provincie of de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, op basis van de resultaten van het archeologisch onderzoek.
Indien na een bepaalde stap blijkt dat geen nader vervolgonderzoek nodig is, wordt het archeologisch
onderzoek afgesloten. Ook kan de bevoegde overheid besluiten dat een vindplaats van zo groot belang is, dat deze in situ behouden moet worden. Dan dienen de archeologische resten in de grond
beschermd te worden door planaanpassing of planinpassing.
Het begint met het bepalen van de onderzoeksplicht. Gemeentelijke, provinciale en landelijke archeologische waardenkaarten geven aan of het plangebied in een gebied ligt met een archeologische
verwachting. Indien dit het geval is, dan zal er in het kader van de planprocedure onderzoek verricht
moeten worden om te bepalen of er archeologische waarden binnen het plangebied aanwezig zijn.
Hiermee start de zogenaamde AMZ-cyclus (zie schema).
De eerste fase: Bureauonderzoek
Elk archeologisch onderzoek begint met een bureauonderzoek. Dit heeft tot doel het verwerven van
informatie, aan de hand van bestaande bronnen, over bekende of verwachte archeologische waarden, binnen het plangebied om tot een gespecificeerd verwachtingsmodel te komen, op basis waarvan een beslissing genomen kan worden ten aanzien van een eventuele vervolgstap.
De tweede fase: Inventariserend VeldOnderzoek (IVO)
Het doel van een IVO is het aanvullen en toetsen van het gespecificeerde verwachtingsmodel. Het
IVO moet informatie geven over de aan- of afwezigheid, de aard, het karakter, de omvang, de datering, de gaafheid, de conservering en de inhoudelijke kwaliteit van de archeologische waarden.
Inventariserend Veldonderzoek; Booronderzoek en Veldkartering
Door een booronderzoek kan er een goede inschatting gemaakt worden van de kans op archeologische waarden (grondsporen en daarmee samenhangende voorwerpen). Bij het booronderzoek is
een onderscheid aangebracht in een verkennende, karterende en waarderende fase. De verkennende fase heeft tot doel inzicht te krijgen in de vormeenheden van het landschap, voor zover deze van
invloed zijn op de locatiekeuze. Op deze manier worden kansarme zones uitgesloten en kansrijke
zones geselecteerd voor de volgende fasen. Tijdens de karterende fase wordt het onderzoeksgebied
systematisch onderzocht op de aanwezigheid van archeologische vondsten of sporen. De waarderende fase sluit aan op de karterende fase. Het waarnemingsnet kan verdicht worden om de horizontale begrenzing, ligging en omvang van archeologische vindplaatsen vast te stellen.
Een veldkartering wordt uitgevoerd wanneer vondsten of sporen aan de oppervlakte worden verwacht
en zichtbaar zijn op het moment dat het onderzoek uitgevoerd wordt. Dit type onderzoek bestaat uit
het systematisch belopen van het maaiveld van het plangebied.
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Inventariserend Veldonderzoek; Proefsleuven
Als uit vooronderzoek blijkt dat binnen het plangebied archeologische resten aangetroffen kunnen
worden kan de bevoegde overheid beslissen tot een proefsleuvenonderzoek. Proefsleuven zijn lange
sleuven van minimaal twee tot vijf meter breed die worden aangelegd in de zones waar in de voorgaande onderzoeksfase aanwijzingen voor vindplaatsen zijn aangetroffen. De KNA schrijft voor dat bij
een dergelijk onderzoek minimaal 5% van het te verstoren gebied onderzocht dient te worden.
Variant archeologische begeleiding
Als het vooronderzoek niet voldoende informatie heeft opgeleverd om de archeologische waarde van
de archeologische resten te bepalen, kan besloten worden tot proefsleuven variant archeologische
begeleiding van de sloop- of graafwerkzaamheden. Dit betekent dat archeologen bij het graafwerk
aanwezig zijn om het werk te volgen en eventuele resten te documenteren. Wanneer tijdens de werkzaamheden vondsten (van hoge archeologische waarde) naar boven komen, die aanleiding geven tot
nader onderzoek, kan alsnog besloten worden om tot een opgraving over te gaan.
De derde fase: Opgraven
Indien de archeologische resten niet in situ bewaard kunnen blijven, maar wel van belang zijn voor de
wetenschap, kan de bevoegde overheid besluiten over te gaan tot een opgraving. Het doel hiervan is
volgens de KNA het documenteren van gegevens en het veiligstellen van materiaal van vindplaatsen
om daarmee informatie te behouden, die van belang is voor kennisvorming over het verleden.
Variant archeologische begeleiding
Als het vooronderzoek niet voldoende informatie heeft opgeleverd om de archeologische waarde van
de archeologische resten te bepalen, kan besloten worden tot een opgraving variant archeologische
begeleiding van de sloop- of graafwerkzaamheden. Dit betekent dat archeologen bij het graafwerk
aanwezig zijn om het werk te volgen en eventuele resten te documenteren. Wanneer tijdens de werkzaamheden vondsten (van hoge archeologische waarde) naar boven komen, die aanleiding geven tot
nader onderzoek, kan alsnog besloten worden om tot een opgraving over te gaan.
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Schema van de Archeologische Monumenten Zorg
Vergunningaanvraag/ruimtelijke ontwikkeling
▼
Toetsing aan archeologisch beleid
(Gemeente, Provincie, Rijk)
▼
Bureauonderzoek*
(verzamelen gegevens en opstellen verwachtingsmodel)
▼
Besluit
(door de bevoegde overheid op basis van resultaten)
▼
Inventariserend veldonderzoek*
▼
▼
Verkennend veldonderzoek
►**** Karterend veldonderzoek
Door middel van:
Door middel van:
- terreininspectie
- oppervlaktekartering
booronderzoek**
- booronderzoek**
- proefsleuven***
▼
▼*****
Besluit
(door de bevoegde overheid op basis van resultaten)
▼
Bewezen of hoge kans op de aanwezigheid van archeologie
▼******
Waarderend veldonderzoek door middel van proefsleuven***
(variant begeleiding)
▼
Besluit
(door de bevoegde overheid op basis van resultaten)
▼
▼
Opgraven***
Beschermen
Verwijderen van de
Bescherming van de
archeologische
archeologie door
resten door archeoplanaanpassing
logen
(variant begeleiding)

► Vergunningverlening indien geen onderzoek noodzakelijk wordt geacht.

► Bij geen of geringe kans op aanwezigheid van
archeologie. Einde onderzoek, vrijgeven voor
functie (eventueel met bouwkundige voorwaarden).
Ook kan besloten worden over te gaan op het
begeleiden van de graafwerkzaamheden door
archeologen.***

► Bij geen of geringe kans op aanwezigheid van
archeologie. Einde onderzoek, vrijgeven voor
functie (eventueel met bouwkundige voorwaarden).
Ook kan besloten worden over te gaan op het
begeleiden van de graafwerkzaamheden door
archeologen.***
► Bij geen of geringe kans op aanwezigheid van
archeologie, wel archeologische waarden aanwezig maar geen vervolgonderzoek noodzakelijk op
grond van waardering. Einde onderzoek, vrijgeven
voor functie (eventueel met bouwkundige voorwaarden).

* Combinatie bureauonderzoek en IVO verkennende of karterende fase mogelijk, indien een PvA aanwezig is.
** Voorafgaand aan het booronderzoek dient een PvA worden opgesteld, toetsing door de bevoegde overheid.
*** Voorafgaand aan het onderzoek dient een PvE en PvA te worden opgesteld, toetsing door de bevoegde overheid.
**** Na een verkennend booronderzoek kan de bevoegde overheid besluiten dat een aanvullend karterend bureauonderzoek
moet worden uitgevoerd.
***** Een combinatie van bureauonderzoek en IVO karterende en waarderende fase door middel van proefsleuven is
mogelijk, indien een PvA en een goedgekeurd PvE aanwezig is en met instemming van de bevoegde overheid.
****** Een combinatie van bureauonderzoek en IVO karterende en waarderende fase door middel van proefsleuven of een
IVO karterende en waarderende fase door middel van proefsleuven is mogelijk, indien een PvA en een goedgekeurd
PvE aanwezig is en met instemming van de bevoegde overheid.
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SAMENVATTING
In opdracht van mevrouw C. Dingemanse-Rademakers is door Wematech Bodem Adviseurs B.V. in
september en oktober 2017 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van het perceel aan
de Eerste Boutweg 16-18 te Kruisland.
Doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de actuele bodemkwaliteit ter plaatse van de
onderzoekslocatie en op basis hiervan na te gaan of de bodemkwaliteit een belemmering kan opleveren
voor de voorgenomen bestemmingsplanwijziging/bouwplannen ter plaatse.
Het veldwerk is uitgevoerd in september en oktober 2017. Bij de uitgevoerde grondboringen zijn op basis
van zintuiglijke beoordeling, ter plaatse van boring 04 resten baksteen aangetroffen. Gezien de aard en
mate van de bijmengingen (geen slooppuin) worden de bijmengingen met baksteen niet als
asbestverdacht aangemerkt. Boring 08 is gestaakt op 60 cm-mv vanwege een ondoordringbare
verharding.
Deellocatie A. Bestrijdingsmiddelenkast/opslag smeermiddelen
Wet bodembescherming
Geconcludeerd kan worden dat de bovengrond licht verontreinigd is met som aldrin/dieldrin/endrin en
minerale olie.
Het grondwater is licht verontreinigd met barium.
Besluit bodemkwaliteit
Geconcludeerd kan worden dat bovengrond niet elders toepasbaar is.
Deellocatie B. Bezink bassin
Wet bodembescherming
Geconcludeerd kan worden dat de ondergrond niet verontreinigd is.
Het grondwater is licht verontreinigd met barium, nikkel, benzeen, xylenen en naftaleen en matig
verontreinigd met kobalt (regionaal verhoogd achtergrondgehalte).
Besluit bodemkwaliteit
Geconcludeerd kan worden dat ondergrond voldoet aan de achtergrondwaarde.
Overig perceel
Wet bodembescherming
Geconcludeerd kan worden dat de bovengrond plaatselijk licht verontreinigd is met kwik.
De overige bovengrond en ondergrond zijn niet verontreinigd.
Besluit bodemkwaliteit
Geconcludeerd kan worden dat zowel de bovengrond als ondergrond voldoen aan de achtergrondwaarde.
Voor een formeel oordeel van de toepassingsmogelijkheden van de vrijkomende grond (hergebruik) dient
voldaan te worden aan hetgeen wat beschreven staat in de Regeling en het Besluit bodemkwaliteit
(aanwezigheid bodemfunctiekaart en/of AP04 onderzoek). Vooralsnog dienen voor de overtollige grond,
afkomstig van de onderzoekslocatie, de eisen van het binnen de gemeente van toepassing zijnde beleid in
acht genomen te worden.
Formeel gezien zou het matig verhoogde gehalte kobalt aanleiding geven tot een nader bodemonderzoek
ter uitsluiting van een interventiewaarde overschrijding. Vanwege het ontbreken van een antropogene
bron van verontreiniging en het voorkomen van, een nature aanwezige verhoogde gehaltes in de regio,
wordt verwacht dat het gehalte kobalt een regionaal verhoogd gehalte is. Derhalve wordt een nader
bodemonderzoek in dit geval niet zinvol geacht.
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Gezien de verkregen resultaten van het onderzoek dient de gestelde hypothese "niet verdachte locatie"
formeel gezien verworpen te worden. Gezien de geringe overschrijdingen en het van nature voorkomen
van verhoogde achtergrondgehaltes in het grondwater is het echter gerechtvaardigd de gestelde
hypothese te accepteren.
Op basis van het historisch onderzoek, de zintuiglijke beoordeling van de grond- en grondwatermonsters
en de resultaten van het chemisch-analytisch onderzoek kan gesteld worden dat binnen de huidige
functieklasse geen gebruiksbeperkingen hoeven te worden gesteld aan de onderzoekslocatie. De
verkregen resultaten geven geen directe aanleiding tot het uitvoeren van een nader bodemonderzoek.
De resultaten van het onderzoek vormen, met inachtname van bovenstaande, geen belemmering de
voorgenomen herbestemming en voor eventuele toekomstige bouwplannen ter plaatse te realiseren.
Geadviseerd wordt een exemplaar van het rapport bij de aanvraag voor bestemmingsplanwijziging te
voegen.
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INLEIDING

1.1. Aanleiding en doelstelling onderzoek
In opdracht van mevrouw C. Dingemanse-Rademakers is door Wematech Bodem Adviseurs B.V. in
september en oktober 2017 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van het perceel aan
de Eerste Boutweg 16-18 te Kruisland.
In bijlage 1 is de globale ligging van het perceel aangegeven in een regionale situatieschets.
Het verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd in verband met de voorgenomen
bestemmingsplanwijziging ter plaatse. In verband met deze plannen wordt door de overheid een inzicht
gevraagd in de kwaliteit van grond en grondwater, alvorens akkoord kan worden gegaan met de
bestemmingsplanwijziging.
Doel van het onderzoek is het verkrijgen van een inzicht in de actuele bodemkwaliteit ter plaatse van de
onderzoekslocatie en op basis hiervan na te gaan of de bodemkwaliteit een belemmering kan opleveren
voor de voorgenomen bestemmingsplanwijziging/bouwplannen ter plaatse.
Op basis van de verkregen informatie is, in overleg met de opdrachtgever, een onderzoeksprogramma
opgesteld op basis van de Nederlandse Norm 5740. Deze norm beschrijft de werkwijze voor het opstellen
van de onderzoeksstrategie bij uitvoering van een verkennend bodemonderzoek naar de aanwezigheid
van bodemverontreiniging.
Als referentiekader bij de beoordeling van de resultaten worden de interventiewaarden uit de Circulaire
bodemsanering per 1 juli 2013 en de (maximale) waarden uit de (wijzigingen) Regeling bodemkwaliteit
gebruikt.
Wematech Bodem Adviseurs B.V. werkt volgens een kwaliteitsborgingsysteem dat is gebaseerd op de
NEN-EN-ISO 9001:2008 en de BRL SIKB 2000. De werkzaamheden voor onderhavig onderzoek worden
onder certificaat uitgevoerd conform de beschreven kwaliteitseisen (protocol 2001 en 2002). De naleving
wordt periodiek getoetst door externe auditors, onder toezicht van de Raad van Accreditatie.
Verder is van belang te melden dat de te onderzoeken locatie geen eigendom is van Wematech Bodem
Adviseurs B.V. dan wel gerelateerde (zuster)bedrijven. Tevens is Wematech Bodem Adviseurs
onafhankelijk van de opdrachtgever en/of terreineigenaar. De wettelijke voorgeschreven functiescheiding
is hiermede geborgd.

1.2. Opbouw rapportage
In dit rapport wordt verslag gedaan van de uitgevoerde werkzaamheden. Het vooronderzoek, op basis van
de NEN 5725, is opgenomen in hoofdstuk 2. Vervolgens worden in hoofdstuk 3 de verrichte
werkzaamheden beschreven. In hoofdstuk 4 worden de resultaten van het onderzoek weergegeven en in
hoofdstuk 5 worden de resultaten besproken. In hoofdstuk 6 zijn de conclusies en het advies opgenomen.
Tot slot worden in hoofdstuk 7 het restrisico en de betrouwbaarheid van het onderzoek besproken.
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VOORONDERZOEK
Op basis van de verzamelde basisinformatie, aanleiding, en verdenking is het type vooronderzoek
bepaald. Onderhavig onderzoek betreft een standaard vooronderzoek.

2.1. Locatiegegevens
De onderzoekslocatie is gelegen aan de Eerste Boutweg 16-18 te Kruisland. Het perceel is kadastraal
bekend als gemeente Steenbergen, sectie K, nummer 2235 (ged.) en 2797. Het perceel heeft een
oppervlakte van circa 2.763 m2 en is nagenoeg geheel bebouwd met een bedrijfspand/loods.
De onderzoekslocatie is gelegen ten zuiden van de Eerste Boutweg, welke gelegen is ten noordoosten van
het centrum van Kruisland.

2.2. Historie
- gebruik
Uit verkregen informatie is gebleken dat de onderzoekslocatie sinds geruime tijd de huidige bestemming
(bedrijfspand met woning) heeft. Tot circa 1980 wordt op de historische topografische kaarten ter plaatse
van de onderzoekslocatie agrarische grond weergegeven. Op de topografische kaart uit 1980 wordt voor
het eerst de bebouwing aangegeven.
In de loods werden bloembollen bewerkt (gewassen) en opgeslagen. In de loods vond ook de opslag van
bestrijdingsmiddelen plaats in een daarvoor bestemde opslag kast. Tevens werden ter plaatse
smeermiddelen opgeslagen op een lekbak. Op de onderzoekslocatie was in het verleden tevens een 200 liter
drum met diesel aanwezig ten behoeve van het aftanken van de aanwezige voertuigen. Op aangeven van de
opdrachtgever bleek deze geen vaste plaats te hebben binnen de inrichting. Ter plaatse van de
onderzoekslocatie was ook een bezinkbassin voor het waswater van de bloembollen aanwezig. Het
bezinkbassin was niet voorzien van een onderafdichting.
Ter plaatse van de onderzoekslocatie hebben, voor zover bekend, geen ondergrondse tanks, kabels,
leidingen e.d. gelegen.
- overig
Voor zover bekend hebben zich ter plaatse van de onderzoekslocatie geen calamiteiten voorgedaan die tot
gevolg hebben gehad dat verontreinigende stoffen op of in de bodem zijn geraakt.
De locatie is opgenomen in het programma Bodemsanering/Waterbodemsanering c.q. inventarisatielijst
van locaties waar mogelijk sprake is van bodemverontreiniging van de provincie Noord-Brabant. De
locatie staat bekend onder identificatiecode: NB085100505 (eerder onderzoek locatie, zie H 2.5).
De volgende (voormalige) bedrijfsactiviteiten zijn bekend voor de locatie (volgens het bodemloket):
• brandstoftank (ondergronds);
• bloembollen- en bloemknollenkwekerij.
Uit verkregen informatie is er echter geen sprake geweest van een ondergrondse brandstoftank op de
locatie. Vermoedelijk is deze verward met de bovengrondse brandstoffenopslag.
Uit de archeologische beleidskaart van de gemeente blijkt dat de locatie is gelegen in een gebied met een
lage archeologische verwachtingswaarde.
Voor zover bekend is liggen er op de onderzoekslocatie geen conventionele explosieven. Aangezien er
geen kaarten voorhanden zijn, is dit echter niet volledig uit te sluiten.
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2.3. Huidige situatie
Ter plaatse van het perceel is een bedrijfspand/loods gesitueerd.
De onderzoekslocatie heeft een oppervlakte van circa 2.763 m2. Het perceel is grotendeels bebouwd met
een bedrijfspand/loods. Inpandig is het bedrijfspand/loods voorzien van een betonvloer. Ten noorden
van het bedrijfspand/loods is het perceel verhard met een strook klinkers. Ter plaatse van het voormalige
bezinkbassin is een moestuin aanwezig met een betonpad.
Ter plaatse van de onderzoekslocatie en de directe omgeving vinden voor zover bekend geen potentieel
bodembedreigende activiteiten plaats.
Uit informatie van het kadaster blijkt dat ten tijde van het uitvoeren van onderhavig onderzoek de heer
J.C. Dingemanse eigenaar is van de onderzoekslocatie.

2.4. Belendende percelen
Het bodemgebruik van de omliggende percelen is als volgt:
- aan de noordzijde bevindt zich een openbare weg (Eerste Boutweg);
- aan de oostzijde bevinden zich woningen;
- aan de zuidzijde bevindt zich een woning;
- aan de westzijde bevinden zich woningen.

2.5. Bodemonderzoeken/saneringen
- eerdere bodemonderzoeken locatie
In maart 2005 is door Wematech Bodem Adviseurs B.V. een nulsituatie onderzoek uitgevoerd.
Geconcludeerd werd dat de bovengrond ter plaatse van bestrijdingsmiddelenkast / opslag
smeermiddelen (deellocatie A) matig verontreinigd was met PAK en licht verontreinigd was met zink,
EOX en minerale olie. Het grondwatermonster van peilbuis Pb5 was licht verontreinigd met arseen. Ter
plaatse van het bezinkbassin (deelocatie B) werden geen verontreinigingen aangetroffen. Voor een
volledig overzicht van de resultaten wordt verwezen naar de rapportage [Wematech Bodem Adviseurs
B.V., projectnummer VBN-50040589, rapportkenmerk AO051019, d.d.5 april 2005].
- eerdere bodemonderzoeken omgeving
Voor zover bekend is ter plaatse van de directe omgeving van de onderzoekslocatie niet eerder een
bodemonderzoek verricht.
- eerdere saneringen locatie
Voor zover bekend is ter plaatse van de onderzoekslocatie niet eerder een bodemsanering uitgevoerd.
- eerdere saneringen omgeving
Voor zover bekend is ter plaatse van de directe omgeving van de onderzoekslocatie niet eerder een
bodemsanering uitgevoerd, welke in het kader van onderhavig onderzoek van belang is.

2.6. Informatie regionale achtergrondconcentraties
Er is bij de gemeente en de provincie informatie beschikbaar over mogelijk regionaal verhoogde
achtergrondconcentraties in het grondwater op en nabij de locatie. Op basis van de bestudeerde
onderzoeksgegevens blijkt dat regionaal verhoogde concentraties zware metalen in het grondwater
worden gemeten zonder dat hiervoor een duidelijke bron van verontreiniging is aan te wijzen.
De locatie is volgens de gemeentelijke bodemkwaliteitskaart gelegen in de kwaliteitszone overig niet
gezoneerd met als bodemfunctieklasse wonen.
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2.7. Geo(hydro)logie
De ondergrond in Westelijk Noord-Brabant is opgebouwd uit afzettingen, die geo(hydro)logisch kunnen
worden onderverdeeld in relatief goed en slecht waterdoorlatende lagen. In de ondergrond van Westelijk
Noord-Brabant komen twee watervoerende pakketten voor, min of meer gescheiden door een slecht
doorlatende laag.
Het eerste watervoerende pakket (formatie van Twente en Sterksel) is over het algemeen zeer wisselend
en varieert zeer sterk in dikte.
De scheidende laag bestaat uit de afzetting van Kallo, waarin bovenin een ca. 10 meter dikke kleilaag
(Kallo Klei) aanwezig is.
Het diepste watervoerende pakket wordt gevormd door de Zanden van Kattendijk. De geo(hydro)logische
basis wordt gevormd door de Boomse Klei.
De regionale stromingsrichting van het grondwater is, op basis van de grondwaterkaarten van de Dienst
Grondwaterverkenning TNO, noord tot noordwestelijk.
Hoewel, zover bekend, in de directe omgeving geen particuliere grondwateronttrekking plaats vindt, is
een particuliere onttrekking van grondwater niet uit te sluiten. Gegevens hieromtrent zijn echter niet
beschikbaar.

2.8. Toekomstige situatie
De opdrachtgever is voornemens het bestemmingsplan voor de onderzoekslocatie te wijzigen van een
agrarischebestemming naar een woonbestemming.

2.9. Conclusie vooronderzoek
Op basis van de historische activiteiten zijn de volgende “verdachte” deellocaties aan te wijzen, welke
separaat onderzocht dienen te worden:
A. bestrijdingsmiddelenkast / opslag smeermiddelen;
B. bezinkbassin.
Voor het overige deel van de onderzoekslocatie is de hypothese gesteld dat geen bodemverontreiniging is
te verwachten. Het overige deel van de onderzoekslocatie is aangemerkt als een onverdachte locatie.
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2.10. Onderzoeksstrategie
In tabel 2.1 wordt een overzicht gegeven van de geplande werkzaamheden gebaseerd op de NEN 5740.
Tabel 2.1. Uit te voeren werkzaamheden
Locatie

Protocol

Verharding

A. bestrijdingsmiddelenkast/opslag
smeermiddelen
B. bezinkbassin

VEP

beton

VEP

onverhard

Overig perceel

ONV-NL

diverse

Aantal boringen
tot 0,5
en tot
m-mv
0,5 mgws
3
-

3
(tot 1 monderkant
bassin)
9

Aantal analyses
Grond

Grondwater

1

1 standaardpakket/
OCB

1 standaardpakket/
OCB

-

1

1 standaardpakket

1 standaardpakket

2

combinatie
met A/B

2 standaardpakket
bg
1 standaardpakket
og

combinatie met
A/B

en
peilbuis

Het standaardpakket voor landbodem en grond bestaat uit de volgende parameters:
• 9 metalen: barium (Ba), cadmium (Cd), kobalt (Co), koper (Cu), kwik (Hg), lood (Pb), molybdeen
(Mo), nikkel (Ni), zink (Zn);
• PAK (10 VROM);
• PCB (7);
• minerale olie;
• lutum- en humusgehalte.
Het standaardpakket voor grondwater bestaat uit de volgende parameters:
• 9 metalen: barium (Ba), cadmium (Cd), kobalt (Co), koper (Cu), kwik (Hg), lood (Pb), molybdeen
(Mo), nikkel (Ni), zink (Zn)
• VAK (vluchtige aromatische koolwaterstoffen); benzeen, tolueen, ethylbenzeen, som-xylenen (som o,
m, p), styreen en naftaleen;
• VOCl
(vluchtige
gehalogeneerde
koolwaterstoffen):
vinylchloride,
1,1-dichlooretheen,
dichloormethaan, trans-1,2-dichlooretheen, cis -1,2-dichlooretheen, som 1,2-dichlooretheen, 1,1dichloorethaan, chloroform, 1,1,1-trichloorethaan, tetrachloormethaan, 1,2 dichloorethaan,
trichlooretheen,
1,2-dichloorpropaan,
1,1-dichloorpropaan,
1,3-dichloorpropaan,
som
dichloorpropanen, 1,1,2-trichloorethaan, tetrachlooretheen en bromoform;
• minerale olie (GC).
De geleidbaarheid, zuurgraad en troebelheid zullen tijdens het bemonsteren van het grondwater worden
bepaald.
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VERRICHTE WERKZAAMHEDEN

3.1. Inleiding
Voor het onderzoeksprogramma zijn de richtlijnen van de Nederlandse Norm 5740 als uitgangspunt
gehanteerd. Het bodemonderzoek heeft betrekking op het terrein zoals dat in bijlage 2 is weergegeven.
De veldwerkzaamheden worden uitgevoerd volgens de protocollen 2001 en 2002 behorende bij de BRL
SIKB 2000.

3.2. Veldwerkzaamheden
Voordat met het veldwerk is begonnen, is, zoals te doen gebruikelijk, het maaiveld van het terrein visueel
gecontroleerd op mogelijke verontreinigingen als gevolg van o.a. illegale lozingen en/of stortingen (bijv.
afgewerkte olie, gevaarlijk afval, asbestverdachte materialen e.d.). Tijdens deze controle zijn geen
bijzonderheden aangetroffen. Ten aanzien van de inspectie voor asbest dient opgemerkt te worden dat
hier voldoende aandacht aan is besteed doch deze inspectie is niet overeenkomstig de voorschriften in de
NEN5707 uitgevoerd.
Het veldwerk is uitgevoerd in september en oktober 2017 zoals in paragraaf 2.10 is aangegeven. Op 21
september 2017 zijn, na het verrichten van de benodigde betonboringen, de grondboringen verricht en
zijn de peilbuizen geplaatst. Op 29 september 2017 is het grondwater van de peilbuizen bemonsterd. Op
17 oktober heeft een herbemonstering van het grondwater van peilbuis B01 plaatsgevonden.
De profielen van de uitgevoerde grondboringen zijn beschreven en de opgeboorde grond is zintuiglijk
beoordeeld. De grond is bemonsterd per traject van maximaal 50 cm.
De situering van de boorplaatsen en de peilbuizen is aangegeven in bijlage 2.
Foto’s van de onderzoekslocatie zijn opgenomen in bijlage 7.
Afwijkingen op BRL SIKB 2000
Bij de uitvoering van de veldwerkzaamheden is niet afgeweken van de protocollen 2001 en 2002
behorende bij de BRL SIKB 2000. De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door:
• erkende veldmedewerker plaatsen grondboringen en peilbuizen: J.R. Flanagan;
• erkende veldmedewerkers bemonsteren peilbuizen: Flanagan en R.J.N. van Hemelrijck.
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3.3. Laboratoriumonderzoek
De verzamelde grond- en grondwatermonsters zijn zo spoedig mogelijk na monsterneming aangeboden
aan het laboratorium met RvA accreditatie Alcontrol Laboratories te Rotterdam, waar conservering en
analyse volgens de AS3000 heeft plaatsgevonden.
- grond
Het laboratorium is verzocht mengmonsters samen te stellen en te analyseren volgens tabellen 3.1. en
3.2. De analysecertificaten van de grondmengmonsters zijn opgenomen in bijlage 4.
Tabel 3.1. Mengmonsters grond
Deellocatie
Mengmonster
Boringnummers
met traject (cm-mv)
Motivatie
Analysepakket
Tabel 3.2. Mengmonsters grond
Deellocatie
Mengmonster
Boringnummers
met traject (cm-mv)
Motivatie
Analysepakket

A. Bestrijdingsmiddelenkast/opslag
smeermiddelen
MMA1
A01 (18-68) A02 (30-60) A03 (18-60)
A04 (18-60)
Kwaliteit bovengrond
Standaardpakket /OCB

MM1
02 (22-72) 03 (22-72)
04 (22-50) 06 (10-50)
07 (15-65) 11 (10-60)
Algemene kwaliteit
bovengrond
Standaardpakket

B. Bezinkbassin
MMB1
B02 (300-350) B03 (300-350)
B04 (300-350)
Kwaliteit bovengrond
Standaardpakket

Overig perceel
MM2
05 (30-80) 09 (8-58)

MM3
04 (50-100)
04 (100-150)
06 (50-100)
06 (100-150)
Algemene kwaliteit
ondergrond
Standaardpakket

Algemene kwaliteit
bovengrond
Standaardpakket

- grondwater
Het laboratorium is verzocht het aangeboden grondwatermonsters te analyseren volgens tabel 3.3. Het
analysecertificaat is opgenomen in bijlage 5.
Tabel 3.3. Grondwatermonsters
Deellocatie
Peilbuisnummer
met filterstelling (cm-mv)
Motivatie
Analysepakket

A. Bestrijdingsmiddelenkast/opslag
smeermiddelen en overig perceel
A01 (150-250)

B. Bezinkbassin en overig perceel

Algemene kwaliteit grondwater
Standaardpakket/OCB

Algemene kwaliteit grondwater
Standaardpakket

B01 (150-250)

Vanwege het aangetroffen matig verhoogde gehalte kobalt in het grondwater van peilbuis B01, is in
overleg met de opdrachtgever, besloten om het grondwater te herbemonsteren en analyse uit te voeren
volgens tabel 3.4. Het analysecertificaat is opgenomen in bijlage 5.
Tabel 3.4. Grondwatermonster
Deellocatie
Peilbuisnummer
met filterstelling (cm-mv)
Motivatie
Analysepakket

B. Bezinkbassin en overig perceel
B01 (150-250)
Verificatie concentratie kobalt
Kobalt

De geleidbaarheid, zuurgraad en troebelheid zijn tijdens het bemonsteren van het grondwater bepaald.
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RESULTATEN

4.1. Bodemopbouw
De beschrijvingen van de bodemprofielen zijn opgenomen in bijlage 3. Aan de hand van de uitgevoerde
grondboringen kan een globale beschrijving van de bodemopbouw worden gegeven. Deze globale
beschrijving wordt weergegeven in de volgende tabel.
Tabel 4.1. Globale beschrijving bodemopbouw
Traject (cm-mv)
Grondsoort
0-50
Zwak siltig matig fijn zand
50-100
Matig zandige klei
100-400
Zwak siltig matig fijn zand

4.2. Zintuiglijke waarnemingen
Bij de uitgevoerde grondboringen en het bemonsteren van het grondwater zijn op basis van zintuiglijke
beoordeling onderstaande relevante bijzonderheden en/of afwijkingen aangetroffen.
Tabel 4.2. Overzicht bijzonderheden/afwijkingen
Boring-/peilbuisnummer
Traject (cm-mv)
04
22-50
08
60

Bijzonderheden/afwijkingen
Resten baksteen
Gestaakt ondoordringbare verharding

4.3. Toetsing
4.3.1. Wet bodembescherming
De analyseresultaten van de grond worden beoordeeld aan de hand van de achtergrondwaarden uit
bijlage B van de (wijzigingen) Regeling bodemkwaliteit en de interventiewaarden uit de Circulaire
bodemsanering per 1 juli 2013. De analyseresultaten van het grondwater worden beoordeeld aan de hand
van de streef- en interventiewaarden uit de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013.
De betekenis van de normwaarden is als volgt:
Achtergrondwaarden:
geven het niveau aan voor een goede bodemkwaliteit, waarvoor geldt dat er
geen sprake is van belasting door lokale verontreinigingsbronnen.
Streefwaarden:

geven het niveau aan waarbij sprake is van duurzame bodemkwaliteit. De
streefwaarden (S) geven het uiteindelijk te bereiken kwaliteitsniveau van het
grondwater aan.

Interventiewaarden:

geven het niveau aan wanneer de functionele eigenschappen, die de bodem
heeft voor mens, dier en plant ernstig bedreigd/aangetast zijn, of dreigen te
worden verminderd.

Bij gevallen van bodemverontreiniging, waarbij de interventiewaarden niet worden overschreden, wordt
door het bepalen van de index van de gemeten concentratie van de betreffende parameter(s) ten opzichte
van de achtergrond- en interventiewaarde van deze component(en) nagegaan of nader onderzoek naar de
ernst en omvang van de verontreiniging nodig kan zijn (bij index > 0,5).
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De berekening van de index vindt als volgt plaats:
Index =
(GW - AW) / (I - AW)
Waarin: GW
AW
I

= gestandaardiseerde waarde
= achtergrondwaarde
= interventiewaarde

Bij de beoordeling van de kwaliteit van de bodem worden de gemeten gehalten middels een bodemtypecorrectie omgerekend naar standaardbodem. De wijze van omrekening is beschreven in bijlage G
onderdeel III van de Regeling bodemkwaliteit.
De achtergrond-, streef- en interventiewaarden voor de grond en het grondwater zijn opgenomen in de
toetsingstabellen bijgevoegd als bijlage 6. Opgemerkt dient te worden dat de interventiewaarde voor
barium alleen geldt voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging.

4.3.2. Besluit bodemkwaliteit
Bij hergebruik van grond dient, naast de kwaliteit van de toe te passen grond, rekening gehouden te
worden met zowel de kwaliteit als de functie van de ontvangende bodem.
De analyseresultaten van een onderzoek worden, voor de beoordeling van de ontvangende bodem alsook
voor de toepassing, beoordeeld aan de hand van de maximale waarden (aangeduid met M) uit bijlage B
van de (wijzigingen) Regeling bodemkwaliteit.
Grond die als achtergrondwaarden grond (AW) is geclassificeerd, is vrij toepasbaar.
Volgens het Besluit bodemkwaliteit mag er een keuze gemaakt worden, afhankelijk per gemeente,
betreffende het toetsingskader voor gebiedsgeneriek en/of gebiedspecifiek beleid zoals beschreven in
onderstaande tabel.
Tabel 4.3. Overzicht generiek- en gebiedsspecifiek beleid
Bodemfunctieklassen
(Generiek beleid)
Wonen
Industrie
Achtergrondwaarden

Bodemfuncties
(Gebiedsspecifiek beleid)
Wonen met tuin
Plaatsen waar kinderen spelen
Groen en natuurwaarden
Ander groen, bebouwing, industrie en infra
Moestuinen en volkstuinen
Natuur
Landbouw

Voor de indeling van de bodemklasse van de grond (ontvangende bodem en toe te passen grond) wordt
de volgende terminologie gebruikt:
- Achtergrondwaarden (AW):
Grond met concentraties tot de achtergrondwaarden.
- Wonen (W):
Grond met een samenstelling tot de maximale waarden van de klasse wonen en groter dan de
achtergrondwaarden.
- Industrie (In):
Grond met een samenstelling tot de maximale waarden van de klasse industrie en groter dan de maximale
waarden voor de klasse wonen.
- Grond waarvan nuttige toepassing niet is toegestaan:
Grond met een samenstelling boven de maximale waarden van de klasse industrie. Afhankelijk van de
stof is de maximale waarde van klasse industrie over het algemeen gelijk aan de interventiewaarde voor
die stof.
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Bij de beoordeling van de gemeten gehaltes worden de rekenregels zoals opgenomen in hoofdstuk 4 van
de Regeling bodemkwaliteit gebruikt. De toetsing van de grond is opgenomen in bijlage 8.

4.4. Grond Wet bodembescherming
In de onderstaande tabellen zijn de analyseresultaten van de grond opgenomen in mg/kg d.s., tenzij
anders aangegeven. In deze tabellen worden de gemeten gehaltes weergegeven die groter dan de
achtergrondwaarde (AW) zijn aangetroffen.
Tabel 4.4. Overzicht aangetroffen gehaltes in de grond (mg/kg d.s.)
Parameters
A. Bestrijdingsmiddelenkast/opslag smeermiddelen
MMA1
A01 (18-68) A02 (30-60) A03 (18-60) A04 (18-60)
L: 10 (%) en H: 1,6 (%)
conc. >AW
toetsing
Metalen
barium
cadmium
kobalt
koper
kwik
lood
molybdeen
nikkel
zink
PAK's 10 VROM
PCB (7)
OCB’s
som DDT
som DDD
som DDE
som aldrin/dieldrin/endrin
0,02726
+
som a-b-c-d HCH
heptachloor
som heptachloorepoxide
alpha-endosulfan
hexachloorbutadieen
som chloordaan
Minerale olie
40
+
Toelichting op de tabel:
o
geen achtergrond- (AW) en interventiewaarden (I) bekend, maar wel verhoogd gemeten
gehaltes kleiner of gelijk aan de achtergrondwaarde (AW) of detectiegrens
#
verhoogde rapportgrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
+
groter dan de achtergrondwaarde (AW) en kleiner dan index 0,5
++
groter dan of gelijk aan index 0,5 en kleiner dan de interventiewaarde (I)
+++ groter dan of gelijk aan de interventiewaarde (I)
n.g.
niet geanalyseerd

Datum:
Pagina:

31 oktober 2017
15 / 30

Kenmerk :
Projectnummer :

PB50170513.R001-0
VBB-50170513

Tabel 4.5. Overzicht aangetroffen gehaltes in de grond (mg/kg d.s.)
Parameters
B. Bezinkbassin
MMB1
B02 (300-350) B03 (300-350) B04 (300-350)
L: 3,7 (%) en H: 2,3 (%)
conc. >AW
toetsing
Metalen
barium
cadmium
kobalt
koper
kwik
lood
molybdeen
nikkel
zink
PAK's 10 VROM
PCB (7)
Minerale olie
Toelichting op de tabel:
o
geen achtergrond- (AW) en interventiewaarden (I) bekend, maar wel verhoogd gemeten
gehaltes kleiner of gelijk aan de achtergrondwaarde (AW) of detectiegrens
+
groter dan de achtergrondwaarde (AW) en kleiner dan index 0,5
++
groter dan of gelijk aan index 0,5 en kleiner dan de interventiewaarde (I)
+++ groter dan of gelijk aan de interventiewaarde (I)
n.g.
niet geanalyseerd
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Tabel 4.6. Overzicht aangetroffen gehaltes in de grond (mg/kg d.s.)
Parameters
Overig perceel
MM1
MM2
02 (22-72) 03 (22-72)
05 (30-80) 09 (8-58)
04 (22-50) 06 (10-50)
07 (15-65) 11 (10-60)
L: 8,7 (%) en H: 2,0 (%)
L: 18 (%) en H: 2,9 (%)
conc. >AW
toetsing
conc. >AW
toetsing
Metalen
barium
cadmium
kobalt
koper
kwik
0,15
+
lood
molybdeen
nikkel
zink
PAK's 10 VROM
PCB (7)
Minerale olie
-
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MM3
04 (50-100) 04 (100-150)
06 (50-100) 06 (100-150)
L: 16 (%) en H: 1,7 (%)
conc. >AW
toetsing
-

Toelichting op de tabel:
o
geen achtergrond- (AW) en interventiewaarden (I) bekend, maar wel verhoogd gemeten
gehaltes kleiner of gelijk aan de achtergrondwaarde (AW) of detectiegrens
+
groter dan de achtergrondwaarde (AW) en kleiner dan index 0,5
++
groter dan of gelijk aan index 0,5 en kleiner dan de interventiewaarde (I)
+++ groter dan of gelijk aan de interventiewaarde (I)
n.g.
niet geanalyseerd
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4.5. Grondwater Wet bodembescherming
In de onderstaande tabellen zijn de analyseresultaten van het grondwater opgenomen in µg/l, tenzij
anders aangegeven. In deze tabellen worden de gemeten gehaltes weergegeven die groter dan de
streefwaarde (S) zijn aangetroffen.
Tabel 4.7. Overzicht aangetroffen gehaltes in het grondwater (µg/l)
Parameters
B. Bezinkbassin en overig perceel
B01 (150-250)
Grondwaterstand 63 cm-mv
pH: 6,8 en Ec: 3120 µS/cm
troebelheid: 179 FNU
conc. >S
toetsing
Metalen
barium
55
+
cadmium
kobalt
62
++
koper
kwik
lood
molybdeen
nikkel
41
+
zink
VAK
benzeen
0,49
+
tolueen
ethylbenzeen
xylenen (som)
0,37
+
naftaleen
0,04
+
styreen
VOCl
1,1-dichloorethaan
1,2-dichloorethaan
1,1-dichlooretheen
∑(cis,trans) 1,2- dichloorethenen
dichloormethaan
∑ dichloorpropanen
tetrachlooretheen
tetrachloormethaan
1,1,1-trichloorethaan
1,1,2-trichloorethaan
trichlooretheen
chloroform
vinylchloride
tribroommethaan
Minerale olie
Toelichting op de tabel:
o
geen streef- (S) en interventiewaarden (I) bekend, maar wel verhoogd gemeten
gehaltes kleiner of gelijk aan de streefwaarde (S) of detectiegrens
+
groter dan de streefwaarde (S) en kleiner dan index 0,5
++
groter dan of gelijk aan index 0,5 en kleiner dan de interventiewaarde (I)
+++ groter dan of gelijk aan de interventiewaarde (I)
n.g.
niet geanalyseerd
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Tabel 4.8. Overzicht aangetroffen gehaltes in het grondwater (µg/l)
Parameters
A. Bestrijdingsmiddelenkast/opslag smeermiddelen en overig
perceel
A01 (150-250)
Grondwaterstand 110 cm-mv
pH: 6,9 en Ec: 1100 µS/cm
troebelheid: 41,7 FNU
conc. >S
toetsing
Metalen
barium
67
+
cadmium
kobalt
koper
kwik
lood
molybdeen
nikkel
zink
VAK
benzeen
tolueen
ethylbenzeen
xylenen (som)
naftaleen
styreen
VOCl
1,1-dichloorethaan
1,2-dichloorethaan
1,1-dichlooretheen
∑(cis,trans) 1,2- dichloorethenen
dichloormethaan
∑ dichloorpropanen
tetrachlooretheen
tetrachloormethaan
1,1,1-trichloorethaan
1,1,2-trichloorethaan
trichlooretheen
chloroform
vinylchloride
tribroommethaan
OCB’s
DDT
DDD
DDE
∑ DDT, DDD, DDE
aldrin
dieldrin
endrin
alpha-HCH
beta-HCH
gamma-HCH
∑ HCH
heptachloor
∑ heptachloorepoxide
Alpha-endosulfan
∑ chloordaan
Minerale olie
-
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Tabel 4.9. Overzicht aangetroffen gehaltes in het grondwater herbemonstering (µg/l)
Parameters
B. Bezinkbassin en overig perceel
B01 (150-250)
Grondwaterstand 63 cm-mv
pH: 6.5 en Ec: 3777 µS/cm
troebelheid: 411 FNU
conc. >S
toetsing
Metalen
kobalt
80
++
Toelichting op de tabel:
o
geen streef- (S) en interventiewaarden (I) bekend, maar wel verhoogd gemeten
gehaltes kleiner of gelijk aan de streefwaarde (S) of detectiegrens
+
groter dan de streefwaarde (S) en kleiner dan index 0,5
++
groter dan of gelijk aan index 0,5 en kleiner dan de interventiewaarde (I)
+++ groter dan of gelijk aan de interventiewaarde (I)
n.g.
niet geanalyseerd
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4.6. Grond Besluit bodemkwaliteit
In de onderstaande tabellen zijn de analyseresultaten van de grond opgenomen in mg/kg d.s., tenzij
anders aangegeven. In deze tabellen worden de gemeten gehaltes weergegeven die groter dan de
achtergrondwaarden (AW) zijn aangetroffen.
Tabel 4.10. Overzicht aangetroffen gehaltes in de grond (mg/kg d.s.)
Parameters
A. Bestrijdingsmiddelenkast/opslag smeermiddelen
MMA1
A01 (18-68) A02 (30-60) A03 (18-60) A04 (18-60)
L: 10 (%) en H: 1,6 (%)
conc. >AW
toetsing
Metalen
barium
cadmium
kobalt
koper
kwik
lood
molybdeen
nikkel
zink
PAK's 10 VROM
PCB (7)
OCB’s
som DDT
som DDD
som DDE
som aldrin/dieldrin/endrin
0,02726
>In
som a-b-c-d HCH
heptachloor
som heptachloorepoxide
alpha-endosulfan
hexachloorbutadieen
som chloordaan
Minerale olie
40
In
Oordeel monster bij ontvangende
Niet Toepasbaar > industrie
bodem
Indicatief oordeel monster bij toe
Niet Toepasbaar > industrie
te passen bodem*
* Voor een formeel oordeel van de grond voor toe te passen bodem dient voldaan te worden aan hetgeen wat beschreven staat in de
Regeling en het Besluit bodemkwaliteit.

Toelichting op de tabel:
o
geen achtergrondwaarde (AW) bekend, maar wel verhoogd gemeten
gehaltes kleiner of gelijk aan de achtergrondwaarde (AW) of detectiegrens
W
groter dan de achtergrondwaarde (AW) en kleiner dan de max. waarde klasse wonen (W)
In
groter dan of gelijk aan de max. waarde klasse wonen (W) en kleiner dan de max. waarde klasse industrie (In)
> In groter dan of gelijk aan de max. waarde klasse industrie (In) en kleiner dan de interventiewaarde (I)
>I
groter dan of gelijk aan de interventiewaarde (I)
n.g.
niet geanalyseerd
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Tabel 4.11. Overzicht aangetroffen gehaltes in de grond (mg/kg d.s.)
Parameters
B. Bezinkbassin
MMB1
B02 (300-350) B03 (300-350) B04 (300-350)
L: 3,7 (%) en H: 2,3 (%)
conc. >AW
toetsing
Metalen
barium
cadmium
kobalt
koper
kwik
lood
molybdeen
nikkel
zink
PAK's 10 VROM
PCB (7)
Minerale olie
Oordeel monster bij
Achtergrondwaarde
ontvangende bodem
Indicatief
oordeel
Achtergrondwaarde
monster bij toe te
passen bodem*
* Voor een formeel oordeel van de grond voor toe te passen bodem dient voldaan te worden aan hetgeen wat beschreven staat in de
Regeling en het Besluit bodemkwaliteit.

Toelichting op de tabel:
o
geen achtergrondwaarde (AW) bekend, maar wel verhoogd gemeten
gehaltes kleiner of gelijk aan de achtergrondwaarde (AW) of detectiegrens
W
groter dan de achtergrondwaarde (AW) en kleiner dan de max. waarde klasse wonen (W)
In
groter dan of gelijk aan de max. waarde klasse wonen (W) en kleiner dan de max. waarde klasse industrie (In)
> In groter dan of gelijk aan de max. waarde klasse industrie (In) en kleiner dan de interventiewaarde (I)
>I
groter dan of gelijk aan de interventiewaarde (I)
n.g.
niet geanalyseerd
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Tabel 4.12. Overzicht aangetroffen gehaltes in de grond (mg/kg d.s.)
Parameters
Overig perceel
MM1
MM2
02 (22-72) 03 (22-72)
05 (30-80) 09 (8-58)
04 (22-50) 06 (10-50)
07 (15-65) 11 (10-60)
L: 8,7 (%) en H: 2,0 (%)
L: 18 (%) en H: 2,9 (%)
conc. >AW
toetsing
conc. > AW
toetsing
Metalen
barium
cadmium
kobalt
koper
kwik
0,15
W
lood
molybdeen
nikkel
zink
PAK's 10 VROM
PCB (7)
Minerale olie
Oordeel monster bij
Achtergrondwaarde
Achtergrondwaarde
ontvangende bodem
Indicatief
oordeel
Achtergrondwaarde
Achtergrondwaarde
monster bij toe te
passen bodem*
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MM3
04 (50-100) 04 (100-150)
06 (50-100) 06 (100-150)
L: 16 (%) en H: 1,7 (%)
conc. > AW
toetsing
Achtergrondwaarde
Achtergrondwaarde

* Voor een formeel oordeel van de grond voor toe te passen bodem dient voldaan te worden aan hetgeen wat beschreven staat in de
Regeling en het Besluit bodemkwaliteit.

Toelichting op de tabel:
o
geen achtergrondwaarde (AW) bekend, maar wel verhoogd gemeten
gehaltes kleiner of gelijk aan de achtergrondwaarde (AW) of detectiegrens
W
groter dan de achtergrondwaarde (AW) en kleiner dan de max. waarde klasse wonen (W)
In
groter dan of gelijk aan de max. waarde klasse wonen (W) en kleiner dan de max. waarde klasse industrie (In)
> In groter dan of gelijk aan de max. waarde klasse industrie (In) en kleiner dan de interventiewaarde (I)
>I
groter dan of gelijk aan de interventiewaarde (I)
n.g.
niet geanalyseerd
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BESPREKING RESULTATEN

5.1. Grond
Bij de uitgevoerde grondboringen zijn op basis van zintuiglijke beoordeling, ter plaatse van boring 04
resten baksteen aangetroffen. Gezien de aard en mate van de bijmengingen (geen slooppuin) worden de
bijmengingen met baksteen niet als asbestverdacht aangemerkt. Boring 08 is gestaakt op 60 cm-mv
vanwege een ondoordringbare verharding.
Deellocatie A. Bestrijdingsmiddelenkast/opslag smeermiddelen
Wet bodembescherming
Bij het laboratoriumonderzoek zijn in het bovengrondmengmonster MMA1 licht verhoogde gehaltes som
aldrin/dieldrin/endrin en minerale olie aangetroffen ten opzichte van de achtergrondwaarde. De overige
onderzochte parameters zijn niet verhoogd aangetroffen ten opzichte van de achtergrondwaarde.
Besluit bodemkwaliteit
Bij het laboratoriumonderzoek zijn in het bovengrondmengmonster MMA1 een verhoogd gehalte
minerale olie aangetroffen ten opzichte van de maximale waarde voor klasse wonen. Tevens overschrijdt
het gehalte som aldrin/dieldrin/endrin de maximale waarde voor klasse industrie. De overige
onderzochte parameters zijn niet verhoogd aangetroffen ten opzichte van de achtergrondwaarde.
Deellocatie B. Bezink bassin
Wet bodembescherming
Bij het laboratoriumonderzoek zijn in het ondergrondmengmonster MMB1 geen verhoogde gehaltes
aangetroffen ten opzichte van de achtergrondwaarde.
Besluit bodemkwaliteit
Bij het laboratoriumonderzoek zijn in het ondergrondmengmonster MMB1 geen verhoogde gehaltes
aangetroffen ten opzichte van de achtergrondwaarde.
Overig perceel
Wet bodembescherming
Bij het laboratoriumonderzoek is in het bovengrondmengmonster MM1 een licht verhoogd gehalte kwik
aangetroffen ten opzichte van de achtergrondwaarde. De overige onderzochte parameters zijn niet
verhoogd aangetroffen ten opzichte van de achtergrondwaarde. In het bovengrondmengmonster MM2
en het ondergrondmengmonster MM3 zijn geen verhoogde gehaltes van de onderzochte parameters
aangetroffen ten opzichte van de achtergrondwaarde.
Besluit bodemkwaliteit
Bij het laboratoriumonderzoek is in het bovengrondmengmonster MM1 een verhoogd gehalte kwik
aangetroffen ten opzichte van de achtergrondwaarde. De overige onderzochte parameters zijn niet
verhoogd aangetroffen ten opzichte van de achtergrondwaarde. In het bovengrondmengmonster MM2
en het ondergrondmengmonster MM3 zijn geen verhoogde gehaltes van de onderzochte parameters
aangetroffen ten opzichte van de achtergrondwaarde.

5.2. Grondwater
Deellocatie A. Bestrijdingsmiddelenkast/opslag smeermiddelen en overig perceel
In het grondwatermonster van peilbuis A01 is een licht verhoogd gehalte barium aangetroffen ten
opzichte van de streefwaarde. De overige onderzochte parameters zijn niet verhoogd aangetroffen ten
opzichte van de streefwaarde.

Datum:
Pagina:

31 oktober 2017
24 / 30

Kenmerk :
Projectnummer :

PB50170513.R001-0
VBB-50170513

Deellocatie B. Bezink bassin en overig perceel
In het grondwatermonster van peilbuis B01 zijn licht verhoogde gehaltes barium, nikkel, benzeen,
xylenen en naftaleen aangetroffen ten opzichte van de streefwaarde. Tevens is een matig verhoogd gehalte
kobalt aangetroffen ten opzichte van de streefwaarde. De overige onderzochte parameters zijn niet
verhoogd aangetroffen ten opzichte van de streefwaarde.
Vanwege het aangetroffen matig verhoogd gehalte kobalt in het grondwater van peilbuis B01 , is in overleg
met de opdrachtgever besloten om het grondwater te herbemonsteren en te analyseren op kobalt. In het
grondwatermonster van de herbemonstering van peilbuis B01 is het matig verhoogd gehalte kobalt ten
opzichte van de streefwaarde, bevestigd. Er is echter geen antropogene bron of relatie met voormalige
bedrijfsactiviteiten voor de aangetroffen verontreiniging aan te wijzen. Naar alle waarschijnlijkheid
betreft het gehalte een regionaal verhoogd achtergrondgehalte.
Aangenomen mag worden dat de aangetroffen verhoogde gehaltes in het grondwater geen risico’s
opleveren voor de volksgezondheid en/of het milieu (geen interventiewaarde overschrijding). De
aangetroffen gehaltes zware metalen (incl. kobalt) zijn naar verwachting te beschouwen als verhoogde
achtergrondgehaltes.

Datum:
Pagina:

31 oktober 2017
25 / 30

Kenmerk :
Projectnummer :

6.

PB50170513.R001-0
VBB-50170513

CONCLUSIES EN ADVIES

6.1. Conclusies
Deellocatie A. Bestrijdingsmiddelenkast/opslag smeermiddelen
Wet bodembescherming
Geconcludeerd kan worden dat de bovengrond licht verontreinigd is met som aldrin/dieldrin/endrin en
minerale olie.
Het grondwater is licht verontreinigd met barium.
Besluit bodemkwaliteit
Geconcludeerd kan worden dat bovengrond niet elders toepasbaar is.
Deellocatie B. Bezink bassin
Wet bodembescherming
Geconcludeerd kan worden dat de ondergrond niet verontreinigd is.
Het grondwater is licht verontreinigd met barium, nikkel, benzeen, xylenen en naftaleen en matig
verontreinigd met kobalt (regionaal verhoogd achtergrondgehalte).
Besluit bodemkwaliteit
Geconcludeerd kan worden dat ondergrond voldoet aan de achtergrondwaarde.
Overig perceel
Wet bodembescherming
Geconcludeerd kan worden dat de bovengrond plaatselijk licht verontreinigd is met kwik.
De overige bovengrond en ondergrond zijn niet verontreinigd.
Besluit bodemkwaliteit
Geconcludeerd kan worden dat zowel de bovengrond als ondergrond voldoen aan de achtergrondwaarde.
Voor een formeel oordeel van de toepassingsmogelijkheden van de vrijkomende grond (hergebruik) dient
voldaan te worden aan hetgeen wat beschreven staat in de Regeling en het Besluit bodemkwaliteit
(aanwezigheid bodemfunctiekaart en/of AP04 onderzoek). Vooralsnog dienen voor de overtollige grond,
afkomstig van de onderzoekslocatie, de eisen van het binnen de gemeente van toepassing zijnde beleid in
acht genomen te worden.
Formeel gezien zou het matig verhoogde gehalte kobalt aanleiding geven tot een nader bodemonderzoek
ter uitsluiting van een interventiewaarde overschrijding. Vanwege het ontbreken van een antropogene
bron van verontreiniging en het voorkomen van, een nature aanwezige verhoogde gehaltes in de regio,
wordt verwacht dat het gehalte kobalt een regionaal verhoogd gehalte is. Derhalve wordt een nader
bodemonderzoek in dit geval niet zinvol geacht.
Gezien de verkregen resultaten van het onderzoek dient de gestelde hypothese "niet verdachte locatie"
formeel gezien verworpen te worden. Gezien de geringe overschrijdingen en het van nature voorkomen
van verhoogde achtergrondgehaltes in het grondwater is het echter gerechtvaardigd de gestelde
hypothese te accepteren.
Op basis van het historisch onderzoek, de zintuiglijke beoordeling van de grond- en grondwatermonsters
en de resultaten van het chemisch-analytisch onderzoek kan gesteld worden dat binnen de huidige
functieklasse geen gebruiksbeperkingen hoeven te worden gesteld aan de onderzoekslocatie. De
verkregen resultaten geven geen directe aanleiding tot het uitvoeren van een nader bodemonderzoek.
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6.2. Advies
De resultaten van het onderzoek vormen, met inachtname van bovenstaande, geen belemmering de
voorgenomen herbestemming en voor eventuele toekomstige bouwplannen ter plaatse te realiseren.
Geadviseerd wordt een exemplaar van het rapport bij de aanvraag voor bestemmingsplanwijziging te
voegen.
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RESTRISICO EN BETROUWBAARHEID

7.1. Restrisico
Onder restrisico wordt verstaan de kans, dat ondanks een verkennend bodemonderzoek achteraf
aanvullende bodemverontreiniging wordt geconstateerd.
Het restrisico in deze situatie wordt bepaald door de (relatief kleine) kans, dat plaatselijk een beperkte
spot met verontreiniging aanwezig is.
Daarom dient bij de (sloop- en) bouwactiviteiten en bij het omzetten van grond steeds aandacht gegeven
te worden aan bijzondere kenmerken m.b.t. eventuele bodemverontreiniging. Bodemverontreiniging is
in het veld te herkennen aan een afwijkende kleur, geur en dergelijke van de grond.
Ook dient opgemerkt te worden dat de bodem niet is onderzocht op de aanwezigheid van asbest, waardoor
geen uitspraak gedaan kan worden over de bodemkwaliteit ter plaatse met betrekking tot de aanwezigheid
van asbest houdende materialen. Er was geen aanleiding om de locatie aanvullend te onderzoeken op de
aanwezigheid van asbest.
Uiteraard kunnen, op dit moment, nog niet bekende obstakels zoals voormalige leidingwerken, putten,
puinpakketten en dergelijke eveneens een aanwijzing zijn. Eventueel aangetroffen bijzonderheden dienen
te allen tijde nader bekeken te worden.
Teneinde de aanvoer van verontreinigde grond te voorkomen, dient, ingeval van aanvoer van grond en/of
ophoogzand, de leverancier van de grond en/of het ophoogzand een certificaat te overleggen van de
herkomst en van de chemische kwaliteit van het aangevoerde materiaal.

7.2. Betrouwbaarheid
Het onderhavige onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen gebruikelijke inzichten
en methode.
Wematech Bodem Adviseurs B.V. streeft bij elk bodem- en/of grondwateronderzoek naar een optimale
representativiteit. Echter een dergelijk onderzoek is gebaseerd op het verrichten van een beperkt aantal
boringen en het nemen van een beperkt aantal monsters.
Hierdoor blijft het mogelijk dat plaatselijke afwijkingen in de samenstelling van grond en/of grondwater
aanwezig zijn welke tijdens het onderzoek niet naar voren zijn gekomen.
Wematech Bodem Adviseurs B.V. is niet aansprakelijk voor hieruit voortvloeiende schade of gevolgen van
welke aard ook. Hierbij wordt er tevens op gewezen, dat het uitgevoerde onderzoek een momentopname
is. De grond en of het grondwater kan na het onderzoek van kwaliteit veranderen door bijvoorbeeld een
calamiteit, aanvoer van grond, enz.
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Protocol 2001, versie 3.2, 12-12-2013, Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van
boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen
Protocol 2002, versie 3.3, 12-12-2013, Het nemen van grondwatermonsters
Besluit bodemkwaliteit (Staatsblad, 3 december 2007, nr 469)
Inwerkingtredingsbesluit (Staatsblad, 10 december 2007, nr 571)
Regeling bodemkwaliteit (Staatscourant, 20 december 2007, nr 247)
Wijziging Regeling bodemkwaliteit (Staatscourant, 27 juni 2008, nr 122)
Wijziging Regeling bodemkwaliteit (Staatscourant, september 2008, nr 196)
Wijziging Regeling bodemkwaliteit (Staatscourant, 7 april 2009, nr 67)
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Wijziging Regeling bodemkwaliteit (Staatscourant, 18 november 2010, nr 18160)
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Wijziging Regeling bodemkwaliteit (Staatscourant, 29 maart 2012, nr 6111)
Wijziging Regeling bodemkwaliteit (Staatscourant, 2 november 2012, nr 22335)
Wijziging Regeling bodemkwaliteit (Staatscourant, 26 april 2013, nr 11037)
Wijziging Regeling bodemkwaliteit (Staatscourant, 15 november 2013, nr 131950)
Wijziging Regeling bodemkwaliteit (Staatscourant, 7 maart 2014, nr 6579)
Wijziging Regeling bodemkwaliteit (Staatscourant, 24 augustus 2016, nr 44654)
Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 (Staatscourant 2013, nr 16675, 27 juni 2013)
www.topotijdreis.nl
TNO Grondwaterkaart
www.bodemdata.nl
Grote Historische Atlas Noord-Brabant, ISBN 90-8645-001-6
Informatie van gemeente (archief bouw- en milieuvergunningen, ondergrondse tanks)
Informatie van gemeentelijke bodemkwaliteitskaart
Informatie van gemeentelijke bodemfunctiekaart
Informatie van de eigenaar/terreingebruiker
Locatiebezoek en terreininspectie
Informatie uit eerder uitgevoerde bodemonderzoeken
Luchtfoto (Google earth)
Kadaster on line
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: Kruisland
: VBB-170513
: 12624081, versienummer: 1

Rotterdam, 28-09-2017

Geachte heer/mevrouw,
Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
VBB-170513. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.
Het onderzoek is uitgevoerd door ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).
Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het ALcontrol laboratorium in Frankrijk (99-101 Avenue
Louis Roche, Gennevilliers), of Spanje (Cerdanya 44, El Prat de Llobregat) is dit in het rapport aangegeven.
Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.
Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.
Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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Nummer

Monstersoort

Monsterspecificatie

001
002
003

Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)

MM1 02 (22-72) 03 (22-72) 04 (22-50) 06 (10-50) 07 (15-65) 11 (10-60)
MM2 05 (30-80) 09 (8-58)
MM3 04 (50-100) 04 (100-150) 06 (50-100) 06 (100-150)

Analyse

Eenheid

Q

droge stof
gewicht artefacten
aard van de artefacten

gew.-%
g
-

S
S
S

85.5
<1
geen

82.5
<1
geen

79.2
<1
geen

organische stof (gloeiverlies)

% vd DS

S

2.0

2.9

1.7

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)
% vd DS

S

8.7

18

16

METALEN
barium
cadmium
kobalt
koper
kwik
lood
molybdeen
nikkel
zink

S
S
S
S
S
S
S
S
S

<20
<0.2
4.7
13
0.15
20
<0.5
9.2
35

26
<0.2
6.5
14
0.12
41
<0.5
16
55

20
<0.2
6.8
8.8
<0.05
15
0.63
17
45

<0.01
0.02
<0.01
0.03
0.02
0.02
0.01
0.02
0.02
0.02
0.174

<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
0.07

mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds

001

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen
mg/kgds
S
<0.01
fenantreen
mg/kgds
S
0.02
antraceen
mg/kgds
S
<0.01
fluoranteen
mg/kgds
S
0.04
benzo(a)antraceen
mg/kgds
S
0.02
chryseen
mg/kgds
S
0.02
benzo(k)fluoranteen
mg/kgds
S
0.01
benzo(a)pyreen
mg/kgds
S
0.02
benzo(ghi)peryleen
mg/kgds
S
0.02
indeno(1,2,3-cd)pyreen
mg/kgds
S
0.02
pak-totaal (10 van VROM)
mg/kgds
S
0.184
(0.7 factor)
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28
µg/kgds
PCB 52
µg/kgds
PCB 101
µg/kgds
PCB 118
µg/kgds
PCB 138
µg/kgds
PCB 153
µg/kgds
PCB 180
µg/kgds
som PCB (7) (0.7 factor)
µg/kgds

S
S
S
S
S
S
S
S

<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
4.9

1)
1)
1)
1)
2)
1)
1)
1)
1)

3)

3)

002

<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
4.9

4)

3)

3)

003

<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
4.9

3)

3)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyse

Eenheid

MINERALE OLIE
fractie C10-C12
fractie C12-C22
fractie C22-C30
fractie C30-C40
totaal olie C10 - C40

mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds

Q

S

001

<5
<5
<5
<5
<20

002

<5
<5
<5
<5
<20

003

<5
<5
<5
<5
<20
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Monster beschrijvingen

001

*

De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002

*

De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003

*

De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten
1
2
3
4

Geanalyseerd m.b.v.ICP-MS, conform NEN-EN-ISO 17294-2 i.p.v. ICP-AES
Geanalyseerd m.b.v. ICP-MS, conform NEN-EN-ISO 17294-2 en CEN/TS 16171 i.p.v. MERCUR-AFS
De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
Het gehalte is indicatief i.v.m. de aanwezigheid van componenten die een storende invloed hebben op de meting.
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Analyse

Monstersoort

Relatie tot norm

droge stof

Grond (AS3000)

gewicht artefacten

Grond (AS3000)

aard van de artefacten

Grond (AS3000)

organische stof (gloeiverlies)

Grond (AS3000)

lutum (bodem)

Grond (AS3000)

barium

Grond (AS3000)

cadmium

Grond (AS3000)

kobalt

Grond (AS3000)

koper

Grond (AS3000)

kwik

Grond (AS3000)

lood

Grond (AS3000)

molybdeen

Grond (AS3000)

nikkel

Grond (AS3000)

zink

Grond (AS3000)

naftaleen

Grond (AS3000)

fenantreen

Grond (AS3000)

antraceen

Grond (AS3000)

fluoranteen

Grond (AS3000)

benzo(a)antraceen

Grond (AS3000)

chryseen

Grond (AS3000)

benzo(k)fluoranteen

Grond (AS3000)

benzo(a)pyreen

Grond (AS3000)

benzo(ghi)peryleen

Grond (AS3000)

indeno(1,2,3-cd)pyreen

Grond (AS3000)

pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)
PCB 28

Grond (AS3000)

Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934
(monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond (AS3000):
conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934
Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
Idem
Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform
AS3010-3
Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN
6961, meting conform NEN 6966); conform ISO 22036 (ontsluiting
conform NEN 6961)
Idem
Idem
Idem
Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN
6961, meting conform NEN-ISO 16772)
Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN
6961, meting conform NEN 6966); conform ISO 22036 (ontsluiting
conform NEN 6961)
Idem
Idem
Idem
Conform AS3010-6
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem

PCB 52

Grond (AS3000)

PCB 101

Grond (AS3000)

PCB 118

Grond (AS3000)

PCB 138

Grond (AS3000)

PCB 153

Grond (AS3000)

PCB 180

Grond (AS3000)

som PCB (7) (0.7 factor)

Grond (AS3000)

totaal olie C10 - C40

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Conform AS3010-8
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Conform AS3010-7 conform NEN-EN-ISO 16703

Monster

Barcode

Aanlevering

Monstername

Verpakking

001
001

X1092582
X1092492

21-09-2017
21-09-2017

21-09-2017
21-09-2017

ALC201
ALC201
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Monster

Barcode

Aanlevering

Monstername

Verpakking

001
001
001
001
002
002
003
003
003
003

X1092505
X1092472
X1092578
Y6615503
X1092481
X1092462
Y6615509
X1092586
X1092579
Y6615508

21-09-2017
21-09-2017
21-09-2017
21-09-2017
21-09-2017
21-09-2017
21-09-2017
21-09-2017
21-09-2017
21-09-2017

21-09-2017
21-09-2017
21-09-2017
21-09-2017
21-09-2017
21-09-2017
21-09-2017
21-09-2017
21-09-2017
21-09-2017

ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
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: Kruisland
: VBB-170513
: 12624082, versienummer: 1

Rotterdam, 28-09-2017

Geachte heer/mevrouw,
Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
VBB-170513. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.
Het onderzoek is uitgevoerd door ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).
Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het ALcontrol laboratorium in Frankrijk (99-101 Avenue
Louis Roche, Gennevilliers), of Spanje (Cerdanya 44, El Prat de Llobregat) is dit in het rapport aangegeven.
Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 7 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.
Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.
Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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Orderdatum
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Startdatum
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Nummer

Monstersoort

Monsterspecificatie

001

Grond (AS3000)

MMB1 B02 (300-350) B03 (300-350) B04 (300-350)

Analyse

Eenheid

Q

droge stof
gewicht artefacten
aard van de artefacten

gew.-%
g
-

S
S
S

78.5
<1
geen

organische stof (gloeiverlies)

% vd DS

S

2.3

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)
% vd DS

S

3.7

METALEN
barium
cadmium
kobalt
koper
kwik
lood
molybdeen
nikkel
zink

S
S
S
S
S
S
S
S
S

<20
<0.2
<1.5
5.5
<0.05
15
<0.5
<3
<20

mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds

001

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen
mg/kgds
S
<0.01
fenantreen
mg/kgds
S
<0.01
antraceen
mg/kgds
S
<0.01
fluoranteen
mg/kgds
S
0.01
benzo(a)antraceen
mg/kgds
S
0.01
chryseen
mg/kgds
S
0.01
benzo(k)fluoranteen
mg/kgds
S
<0.01
benzo(a)pyreen
mg/kgds
S
<0.01
benzo(ghi)peryleen
mg/kgds
S
0.01
indeno(1,2,3-cd)pyreen
mg/kgds
S
0.01
pak-totaal (10 van VROM)
mg/kgds
S
0.085
(0.7 factor)
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28
µg/kgds
PCB 52
µg/kgds
PCB 101
µg/kgds
PCB 118
µg/kgds
PCB 138
µg/kgds
PCB 153
µg/kgds
PCB 180
µg/kgds
som PCB (7) (0.7 factor)
µg/kgds
MINERALE OLIE
fractie C10-C12

mg/kgds

S
S
S
S
S
S
S
S

<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
4.9

1)

1)

<5

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Nummer

Monstersoort

Monsterspecificatie

001

Grond (AS3000)

MMB1 B02 (300-350) B03 (300-350) B04 (300-350)

Analyse

Eenheid

fractie C12-C22
fractie C22-C30
fractie C30-C40
totaal olie C10 - C40

mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds

Q

S

001
<5
5
<5
<20

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Orderdatum
21-09-2017
Startdatum
21-09-2017
Rapportagedatum 28-09-2017

Monster beschrijvingen

001

*

De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten
1

De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Analyse

Monstersoort

Relatie tot norm

droge stof

Grond (AS3000)

gewicht artefacten

Grond (AS3000)

aard van de artefacten

Grond (AS3000)

organische stof (gloeiverlies)

Grond (AS3000)

lutum (bodem)

Grond (AS3000)

barium

Grond (AS3000)

cadmium

Grond (AS3000)

kobalt

Grond (AS3000)

koper

Grond (AS3000)

kwik

Grond (AS3000)

lood

Grond (AS3000)

molybdeen

Grond (AS3000)

nikkel

Grond (AS3000)

zink

Grond (AS3000)

naftaleen

Grond (AS3000)

fenantreen

Grond (AS3000)

antraceen

Grond (AS3000)

fluoranteen

Grond (AS3000)

benzo(a)antraceen

Grond (AS3000)

chryseen

Grond (AS3000)

benzo(k)fluoranteen

Grond (AS3000)

benzo(a)pyreen

Grond (AS3000)

benzo(ghi)peryleen

Grond (AS3000)

indeno(1,2,3-cd)pyreen

Grond (AS3000)

pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)
PCB 28

Grond (AS3000)

Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934
(monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond (AS3000):
conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934
Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
Idem
Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform
AS3010-3
Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN
6961, meting conform NEN 6966); conform ISO 22036 (ontsluiting
conform NEN 6961)
Idem
Idem
Idem
Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN
6961, meting conform NEN-ISO 16772)
Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN
6961, meting conform NEN 6966); conform ISO 22036 (ontsluiting
conform NEN 6961)
Idem
Idem
Idem
Conform AS3010-6
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem

PCB 52

Grond (AS3000)

PCB 101

Grond (AS3000)

PCB 118

Grond (AS3000)

PCB 138

Grond (AS3000)

PCB 153

Grond (AS3000)

PCB 180

Grond (AS3000)

som PCB (7) (0.7 factor)

Grond (AS3000)

totaal olie C10 - C40

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Conform AS3010-8
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Conform AS3010-7 conform NEN-EN-ISO 16703

Monster

Barcode

Aanlevering

Monstername

Verpakking

001
001

X1093846
Y6615491

21-09-2017
21-09-2017

21-09-2017
21-09-2017

ALC201
ALC201
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Monster

Barcode

Aanlevering

Monstername

Verpakking

001

Y6615501

21-09-2017

21-09-2017

ALC201
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Monsternummer:

001

Monster beschrijvingen

MMB1B02 (300-350) B03 (300-350) B04 (300-350)

Karakterisering naar alkaantraject
benzine

C9-C14

kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie

C10-C16
C10-C28
C20-C36

stookolie

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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: Kruisland
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: 12624083, versienummer: 1

Rotterdam, 29-09-2017

Geachte heer/mevrouw,
Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
VBB-170513. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.
Het onderzoek is uitgevoerd door ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).
Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het ALcontrol laboratorium in Frankrijk (99-101 Avenue
Louis Roche, Gennevilliers), of Spanje (Cerdanya 44, El Prat de Llobregat) is dit in het rapport aangegeven.
Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 8 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.
Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.
Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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Nummer

Monstersoort

Monsterspecificatie

001

Grond (AS3000)

MMA1 A01 (18-68) A02 (30-60) A03 (18-60) A04 (18-60)

Analyse

Eenheid

Q

droge stof
gewicht artefacten
aard van de artefacten

gew.-%
g
-

S
S
S

88.2
<1
geen

organische stof (gloeiverlies)

% vd DS

S

1.6

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)
% vd DS

S

10

METALEN
barium
cadmium
kobalt
koper
kwik
lood
molybdeen
nikkel
zink

S
S
S
S
S
S
S
S
S

<20
<0.2
3.2
7.2
<0.05
10
<0.5
7.3
28

mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds

001

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen
mg/kgds
S
<0.01
fenantreen
mg/kgds
S
<0.01
antraceen
mg/kgds
S
<0.01
fluoranteen
mg/kgds
S
0.04
benzo(a)antraceen
mg/kgds
S
0.02
chryseen
mg/kgds
S
0.02
benzo(k)fluoranteen
mg/kgds
S
0.01
benzo(a)pyreen
mg/kgds
S
0.02
benzo(ghi)peryleen
mg/kgds
S
0.02
indeno(1,2,3-cd)pyreen
mg/kgds
S
0.02
pak-totaal (10 van VROM)
mg/kgds
S
0.171
(0.7 factor)
CHLOORBENZENEN
hexachloorbenzeen

µg/kgds

S

<1

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28
µg/kgds
PCB 52
µg/kgds
PCB 101
µg/kgds
PCB 118
µg/kgds
PCB 138
µg/kgds
PCB 153
µg/kgds
PCB 180
µg/kgds
som PCB (7) (0.7 factor)
µg/kgds

S
S
S
S
S
S
S
S

<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
4.9

1)

1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Nummer

Monstersoort

Monsterspecificatie

001

Grond (AS3000)

MMA1 A01 (18-68) A02 (30-60) A03 (18-60) A04 (18-60)

Analyse

Eenheid

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
o,p-DDT
µg/kgds
p,p-DDT
µg/kgds
som DDT (0.7 factor)
µg/kgds
o,p-DDD
µg/kgds
p,p-DDD
µg/kgds
som DDD (0.7 factor)
µg/kgds
o,p-DDE
µg/kgds
p,p-DDE
µg/kgds
som DDE (0.7 factor)
µg/kgds
som DDT,DDE,DDD (0.7
µg/kgds
factor)
aldrin
µg/kgds
dieldrin
µg/kgds
endrin
µg/kgds
som aldrin/dieldrin/endrin
µg/kgds
(0.7 factor)
isodrin
µg/kgds
som aldrin/dieldrin (0.7
µg/kgds
factor)
telodrin
µg/kgds
alpha-HCH
µg/kgds
beta-HCH
µg/kgds
gamma-HCH
µg/kgds
delta-HCH
µg/kgds
som a-b-c-d HCH (0.7 factor)
µg/kgds
heptachloor
µg/kgds
cis-heptachloorepoxide
µg/kgds
trans-heptachloorepoxide
µg/kgds
som heptachloorepoxide (0.7
µg/kgds
factor)
alpha-endosulfan
µg/kgds
hexachloorbutadieen
µg/kgds
endosulfansulfaat
µg/kgds
trans-chloordaan
µg/kgds
cis-chloordaan
µg/kgds
som chloordaan (0.7 factor)
µg/kgds
Som
µg/kgds
organochloorbestrijdingsmidd
elen (0.7 factor) waterbodem
som
µg/kgds
organochloorbestrijdingsmidd
elen (0.7 factor) landbodem
MINERALE OLIE
fractie C10-C12
fractie C12-C22
fractie C22-C30

mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds

Q

S
S
S
S
S
S
S
S
S

001

1.1
8.5
9.6
<1
<1
1.4
<1
5.5
6.2
17.2

2)
2)
1)

1)

2)
1)
1)

S
S
S
S

<1
270
1.9
272.6

S

<1
270

1)

<1
<1
<1
<1
<1
2.8
<1
<1
<1
1.4

1)

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S

<1
<1
<1
<1
<1
1.4
299.6

298.2

2)
2)
1)

1)

1)
1)

1)

<5
9
13

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Nummer

Monstersoort

Monsterspecificatie

001

Grond (AS3000)

MMA1 A01 (18-68) A02 (30-60) A03 (18-60) A04 (18-60)

Analyse

Eenheid

Q

001

fractie C30-C40
totaal olie C10 - C40

mg/kgds
mg/kgds

S

17
40

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Kruisland
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Orderdatum
21-09-2017
Startdatum
21-09-2017
Rapportagedatum 29-09-2017

Monster beschrijvingen

001

*

De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten
1
2

De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
Het resultaat is indicatief i.v.m. hoog rendement interne standaard.
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Analyse

Monstersoort

Relatie tot norm

droge stof

Grond (AS3000)

gewicht artefacten

Grond (AS3000)

aard van de artefacten

Grond (AS3000)

organische stof (gloeiverlies)

Grond (AS3000)

lutum (bodem)

Grond (AS3000)

barium

Grond (AS3000)

cadmium

Grond (AS3000)

kobalt

Grond (AS3000)

koper

Grond (AS3000)

kwik

Grond (AS3000)

lood

Grond (AS3000)

molybdeen

Grond (AS3000)

nikkel

Grond (AS3000)

zink

Grond (AS3000)

naftaleen

Grond (AS3000)

fenantreen

Grond (AS3000)

antraceen

Grond (AS3000)

fluoranteen

Grond (AS3000)

benzo(a)antraceen

Grond (AS3000)

chryseen

Grond (AS3000)

benzo(k)fluoranteen

Grond (AS3000)

benzo(a)pyreen

Grond (AS3000)

benzo(ghi)peryleen

Grond (AS3000)

indeno(1,2,3-cd)pyreen

Grond (AS3000)

pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)
hexachloorbenzeen

Grond (AS3000)

Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934
(monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond (AS3000):
conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934
Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
Idem
Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform
AS3010-3
Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN
6961, meting conform NEN 6966); conform ISO 22036 (ontsluiting
conform NEN 6961)
Idem
Idem
Idem
Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN
6961, meting conform NEN-ISO 16772)
Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN
6961, meting conform NEN 6966); conform ISO 22036 (ontsluiting
conform NEN 6961)
Idem
Idem
Idem
Conform AS3010-6
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem

PCB 28

Grond (AS3000)

PCB 52

Grond (AS3000)

PCB 101

Grond (AS3000)

PCB 118

Grond (AS3000)

PCB 138

Grond (AS3000)

PCB 153

Grond (AS3000)

PCB 180

Grond (AS3000)

som PCB (7) (0.7 factor)

Grond (AS3000)

o,p-DDT

Grond (AS3000)

p,p-DDT

Grond (AS3000)

som DDT (0.7 factor)

Grond (AS3000)

o,p-DDD

Grond (AS3000)

p,p-DDD

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Conform AS3020-2
Conform AS3010-8
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Conform AS3020-1
Idem
Idem
Idem
Idem
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Analyse

Monstersoort

Relatie tot norm

som DDD (0.7 factor)

Grond (AS3000)

o,p-DDE

Grond (AS3000)

p,p-DDE

Grond (AS3000)

som DDE (0.7 factor)

Grond (AS3000)

som DDT,DDE,DDD (0.7 factor)

Grond (AS3000)

aldrin

Grond (AS3000)

dieldrin

Grond (AS3000)

endrin

Grond (AS3000)

som aldrin/dieldrin/endrin (0.7
factor)
isodrin

Grond (AS3000)

Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem

som aldrin/dieldrin (0.7 factor)

Grond (AS3000)

telodrin

Grond (AS3000)

alpha-HCH

Grond (AS3000)

beta-HCH

Grond (AS3000)

gamma-HCH

Grond (AS3000)

delta-HCH

Grond (AS3000)

som a-b-c-d HCH (0.7 factor)

Grond (AS3000)

heptachloor

Grond (AS3000)

cis-heptachloorepoxide

Grond (AS3000)

trans-heptachloorepoxide

Grond (AS3000)

som heptachloorepoxide (0.7
factor)
alpha-endosulfan

Grond (AS3000)

hexachloorbutadieen

Grond (AS3000)

endosulfansulfaat

Grond (AS3000)

trans-chloordaan

Grond (AS3000)

cis-chloordaan

Grond (AS3000)

som chloordaan (0.7 factor)

Grond (AS3000)

Som
organochloorbestrijdingsmiddelen
(0.7 factor) waterbodem
som
organochloorbestrijdingsmiddelen
(0.7 factor) landbodem
totaal olie C10 - C40

Grond (AS3000)

Idem
Idem
Conform AS3020-3
Conform AS3020-1
Idem
Idem
Conform AS3220-1 en AS3220-2

Grond (AS3000)

Conform AS3020

Grond (AS3000)

Conform AS3010-7 conform NEN-EN-ISO 16703

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Idem
Eigen methode, aceton/pentaan-extractie, clean-up, analyse m.b.v.
GCMSMS
Conform AS3020-1
Idem
Idem
Idem
Conform AS3020-3
Eigen methode, aceton/hexaan-extractie, clean-up, analyse m.b.v.
GCMS
Conform AS3020-1
Idem
Idem
Idem

Monster

Barcode

Aanlevering

Monstername

Verpakking

001
001
001
001

X1092577
X1092576
X1092574
X1092585

21-09-2017
21-09-2017
21-09-2017
21-09-2017

21-09-2017
21-09-2017
21-09-2017
21-09-2017

ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
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Monsternummer:

001

Monster beschrijvingen

MMA1A01 (18-68) A02 (30-60) A03 (18-60) A04 (18-60)

Karakterisering naar alkaantraject
benzine

C9-C14

kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie

C10-C16
C10-C28
C20-C36

stookolie

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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BIJLAGE 5
Analyseresultaten grondwater
(aantal pagina’s: 10)

ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Analyserapport

WEMATECH BODEM ADV. B.V.
P. Berghuis
Postbus 1817
4700 BV ROOSENDAAL

Uw projectnaam
Uw projectnummer
ALcontrol rapportnummer

Blad 1 van 6

: Kruisland
: VBB-170513
: 12630180, versienummer: 1

Rotterdam, 09-10-2017

Geachte heer/mevrouw,
Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
VBB-170513. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.
Het onderzoek is uitgevoerd door ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).
Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het ALcontrol laboratorium in Frankrijk (99-101 Avenue
Louis Roche, Gennevilliers), of Spanje (Cerdanya 44, El Prat de Llobregat) is dit in het rapport aangegeven.
Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.
Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.
Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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Nummer

Monstersoort

Monsterspecificatie

001

Grondwater
(AS3000)
Grondwater
(AS3000)

A01-1-1 A01 (150-250)

002

B01-1-1 B01 (160-260)

Analyse

Eenheid

Q

001

METALEN
barium
cadmium
kobalt
koper
kwik
lood
molybdeen
nikkel
zink

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

S
S
S
S
S
S
S
S
S

67
<0.20
3.8
<2.0
<0.05
<2.0
<2
4.8
<10

55
<0.20
62
<2.0
<0.05
4.3
3.2
41
22

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen
tolueen
ethylbenzeen
o-xyleen
p- en m-xyleen
xylenen (0.7 factor)
styreen

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

S
S
S
S
S
S
S

<0.2
<0.2
<0.2
<0.1
<0.2
0.21
<0.2

0.49
0.92
1.0
0.12
0.25
0.37
<0.2

1)

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen
µg/l
S
<0.02
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan
µg/l
S
1,2-dichloorethaan
µg/l
S
1,1-dichlooretheen
µg/l
S
cis-1,2-dichlooretheen
µg/l
S
trans-1,2-dichlooretheen
µg/l
S
som (cis,trans) 1,2µg/l
S
dichloorethenen (0.7 factor)
dichloormethaan
µg/l
S
1,1-dichloorpropaan
µg/l
S
1,2-dichloorpropaan
µg/l
S
1,3-dichloorpropaan
µg/l
S
som dichloorpropanen (0.7
µg/l
S
factor)
tetrachlooretheen
µg/l
S
tetrachloormethaan
µg/l
S
1,1,1-trichloorethaan
µg/l
S
1,1,2-trichloorethaan
µg/l
S
trichlooretheen
µg/l
S
chloroform
µg/l
S
vinylchloride
µg/l
S

<0.2
<0.2
<0.1
<0.1
<0.1
0.14
<0.2
<0.2
<0.2
<0.2
0.42
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.2
<0.2
<0.2

002

0.04

1)

1)

<0.2
<0.2
<0.1
<0.1
<0.1
0.14
<0.2
<0.2
<0.2
<0.2
0.42

1)

2)

1)

1)

<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.2
<0.2
<0.2

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Nummer

Monstersoort

Monsterspecificatie

001

Grondwater
(AS3000)
Grondwater
(AS3000)

A01-1-1 A01 (150-250)

002

B01-1-1 B01 (160-260)

Analyse

Eenheid

Q

tribroommethaan

µg/l

S

<0.2

CHLOORBENZENEN
hexachloorbenzeen

µg/l

S

<0.005

S
S
S
S
S
S
S

<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
0.042

S
S
S
S

<0.01
<0.01
<0.01
0.021

Q
Q
S
S
S
S
S
S
S
S
S

<0.03
<0.03
<0.01
<0.008
<0.009
<0.008
0.0245
<0.01
<0.01
<0.01
0.014

S
Q
S
S
S

<0.01
<0.05
<0.01
<0.01
<0.09
0.014

S

<25
<25
<25
<25
<50

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
o,p-DDT
µg/l
p,p-DDT
µg/l
o,p-DDD
µg/l
p,p-DDD
µg/l
o,p-DDE
µg/l
p,p-DDE
µg/l
som DDT,DDE,DDD (0.7
µg/l
factor)
aldrin
µg/l
dieldrin
µg/l
endrin
µg/l
som aldrin/dieldrin/endrin
µg/l
(0.7 factor)
telodrin
µg/l
isodrin
µg/l
alpha-HCH
µg/l
beta-HCH
µg/l
gamma-HCH
µg/l
delta-HCH
µg/l
som a-b-c-d HCH (0.7 factor)
µg/l
heptachloor
µg/l
cis-heptachloorepoxide
µg/l
trans-heptachloorepoxide
µg/l
som heptachloorepoxide (0.7
µg/l
factor)
alpha-endosulfan
µg/l
hexachloorbutadieen
µg/l
trans-chloordaan
µg/l
cis-chloordaan
µg/l
tot. 5 drins
µg/l
som chloordaan (0.7 factor)
µg/l
MINERALE OLIE
fractie C10-C12
fractie C12-C22
fractie C22-C30
fractie C30-C40
totaal olie C10 - C40

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

001

002
<0.2

1)

1)

1)

1)

1)

<25
<25
<25
<25
<50

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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Monster beschrijvingen

001

*

De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002

*

De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten
1
2

De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
Het gehalte is indicatief i.v.m. de aanwezigheid van componenten die een storende invloed hebben op de meting.
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Analyse

Monstersoort

Relatie tot norm

barium

Grondwater (AS3000)

cadmium

Grondwater (AS3000)

kobalt

Grondwater (AS3000)

koper

Grondwater (AS3000)

kwik

Grondwater (AS3000)

lood

Grondwater (AS3000)

molybdeen

Grondwater (AS3000)

nikkel

Grondwater (AS3000)

zink

Grondwater (AS3000)

benzeen

Grondwater (AS3000)

tolueen

Grondwater (AS3000)

ethylbenzeen

Grondwater (AS3000)

o-xyleen

Grondwater (AS3000)

p- en m-xyleen

Grondwater (AS3000)

xylenen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000)

styreen

Grondwater (AS3000)

naftaleen

Grondwater (AS3000)

1,1-dichloorethaan

Grondwater (AS3000)

1,2-dichloorethaan

Grondwater (AS3000)

1,1-dichlooretheen

Grondwater (AS3000)

cis-1,2-dichlooretheen

Grondwater (AS3000)

trans-1,2-dichlooretheen

Grondwater (AS3000)

som (cis,trans) 1,2dichloorethenen (0.7 factor)
dichloormethaan

Grondwater (AS3000)

Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-ENISO 11885)
Idem
Idem
Idem
Conform AS3110-3 (meting conform NEN-EN-ISO 17852)
Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-ENISO 11885)
Idem
Idem
Idem
Conform AS3130-1
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Conform AS3110-4
Conform AS3130-1
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem

1,1-dichloorpropaan

Grondwater (AS3000)

1,2-dichloorpropaan

Grondwater (AS3000)

1,3-dichloorpropaan

Grondwater (AS3000)

som dichloorpropanen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000)

tetrachlooretheen

Grondwater (AS3000)

tetrachloormethaan

Grondwater (AS3000)

1,1,1-trichloorethaan

Grondwater (AS3000)

1,1,2-trichloorethaan

Grondwater (AS3000)

trichlooretheen

Grondwater (AS3000)

chloroform

Grondwater (AS3000)

vinylchloride

Grondwater (AS3000)

tribroommethaan

Grondwater (AS3000)

hexachloorbenzeen

Grondwater (AS3000)

o,p-DDT

Grondwater (AS3000)

p,p-DDT

Grondwater (AS3000)

o,p-DDD

Grondwater (AS3000)

p,p-DDD

Grondwater (AS3000)

o,p-DDE

Grondwater (AS3000)

p,p-DDE

Grondwater (AS3000)

som DDT,DDE,DDD (0.7 factor)

Grondwater (AS3000)

Grondwater (AS3000)

Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Conform AS3120-2
Conform AS3120-1
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
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WEMATECH BODEM ADV. B.V.
P. Berghuis
Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Blad 6 van 6

Analyserapport

Kruisland

Orderdatum
29-09-2017
Startdatum
29-09-2017
Rapportagedatum 09-10-2017

VBB-170513
12630180 - 1

Analyse

Monstersoort

Relatie tot norm

aldrin

Grondwater (AS3000)

dieldrin

Grondwater (AS3000)

endrin

Grondwater (AS3000)

som aldrin/dieldrin/endrin (0.7
factor)
telodrin

Grondwater (AS3000)

Idem
Idem
Idem
Idem

isodrin

Grondwater (AS3000)

alpha-HCH

Grondwater (AS3000)

beta-HCH

Grondwater (AS3000)

gamma-HCH

Grondwater (AS3000)

delta-HCH

Grondwater (AS3000)

som a-b-c-d HCH (0.7 factor)

Grondwater (AS3000)

heptachloor

Grondwater (AS3000)

cis-heptachloorepoxide

Grondwater (AS3000)

trans-heptachloorepoxide

Grondwater (AS3000)

som heptachloorepoxide (0.7
factor)
alpha-endosulfan

Grondwater (AS3000)

hexachloorbutadieen

Grondwater (AS3000)

trans-chloordaan

Grondwater (AS3000)

cis-chloordaan

Grondwater (AS3000)

som chloordaan (0.7 factor)

Grondwater (AS3000)

totaal olie C10 - C40

Grondwater (AS3000)

Grondwater (AS3000)

Grondwater (AS3000)

Eigen methode
Idem
Conform AS3120-1
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Eigen Methode, LVI GCMS
Conform AS3120-1
Idem
Idem
Conform AS3110-5

Monster

Barcode

Aanlevering

Monstername

Verpakking

001
001
001
002
002

B1634569
S0823728
G6374778
G6254035
B1634528

29-09-2017
29-09-2017
29-09-2017
29-09-2017
29-09-2017

29-09-2017
29-09-2017
29-09-2017
29-09-2017
29-09-2017

ALC204
ALC237
ALC236
ALC236
ALC204
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ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
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www.alcontrol.nl

Analyserapport

WEMATECH BODEM ADV. B.V.
M.M.J. Rademakers
Postbus 1817
4700 BV ROOSENDAAL

Uw projectnaam
Uw projectnummer
ALcontrol rapportnummer

Blad 1 van 4

: Kruisland
: VBB-170513
: 12642254, versienummer: 1

Rotterdam, 22-10-2017

Geachte heer/mevrouw,
Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
VBB-170513. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.
Het onderzoek is uitgevoerd door ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).
Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het ALcontrol laboratorium in Frankrijk (99-101 Avenue
Louis Roche, Gennevilliers), of Spanje (Cerdanya 44, El Prat de Llobregat) is dit in het rapport aangegeven.
Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.
Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.
Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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M.M.J. Rademakers
Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Blad 2 van 4

Analyserapport

Kruisland

Orderdatum
17-10-2017
Startdatum
17-10-2017
Rapportagedatum 22-10-2017

VBB-170513
12642254 - 1

Nummer

Monstersoort

Monsterspecificatie

001

Grondwater
(AS3000)

B01-1-2(her) B01 (160-260)

Analyse

Eenheid

Q

001

kobalt

µg/l

S

80

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Projectnaam
Projectnummer
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Kruisland
VBB-170513
12642254 - 1

Blad 3 van 4

Analyserapport
Orderdatum
17-10-2017
Startdatum
17-10-2017
Rapportagedatum 22-10-2017

Monster beschrijvingen

001

*

De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
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Rapportnummer
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Analyserapport

Kruisland

Orderdatum
17-10-2017
Startdatum
17-10-2017
Rapportagedatum 22-10-2017

VBB-170513
12642254 - 1

Analyse

Monstersoort

Relatie tot norm

kobalt

Grondwater (AS3000)

Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-ENISO 11885)

Monster

Barcode

Aanlevering

Monstername

Verpakking

001

B1686626

17-10-2017

17-10-2017

ALC204
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BIJLAGE 6
Toetsingskader grond en grondwater Wbb
(aantal pagina’s: 13)

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.0.0, toetsingsdatum: 31-10-2017 - 15:32)

Projectcode
Projectnaam
Monsteromschrijving
Monstersoort
Monster conclusie

VBB-170513
Kruisland
MM1
Grond (AS3000)
Voldoet aan Achtergrondwaarde

Analyse

Eenheid AR

droge stof
gewicht artefacten
aard van de artefacten
organische stof (gloeiverlies)

%
g
%

BT

AT

85.5 85.5
<1
Geen
2.0
2

AC BC

BI

AW T

--

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)

% vd DS 8.7

8.7

--

METALEN
barium+
cadmium
kobalt
koper
kwik
lood
molybdeen
nikkel
zink

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

29.5 29.5
0.2190.219
9.54 9.54
21.8 21.8
0.1940.194
28 28
0.35 0.35
17.2 17.2
61.9 61.9

-<=AW-0.03 0.6
<=AW-0.03 15
<=AW-0.12 40
* WO 0.00 0.15
<=AW-0.05 50
<=AW-0.01 1.5
<=AW-0.27 35
<=AW-0.13140

<20
<0.2
4.7
13
0.15
20
<0.5
9.2
35

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen
mg/kg <0.010.007
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg 0.1840.1840.184
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7 factor)
ug/kg

4.9

MINERALE OLIE
totaal olie C10 - C40

<20

Monstercode
12624081-001

mg/kg

24.5 24.5
70

I RBK

---

70

--

<=AW-0.03 1.5
<=AW

-

6.8
102
115
18
290
96
68
430

920 20
13 0.2
190
3
190
5
36 0.05
530 10
190 1.5
100
4
720 20

21

40 0.35

20 510 1000 4.9

<=AW-0.02190 2595 5000 35

Monsteromschrijving
MM1 02 (22-72) 03 (22-72) 04 (22-50) 06 (10-50) 07 (15-65) 11 (10-60)

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.0.0, toetsingsdatum: 31-10-2017 - 15:32)

Projectcode
Projectnaam
Monsteromschrijving
Monstersoort
Monster conclusie

VBB-170513
Kruisland
MM2
Grond (AS3000)
Voldoet aan Achtergrondwaarde

Analyse

Eenheid AR

droge stof
gewicht artefacten
aard van de artefacten
organische stof (gloeiverlies)

%
g
%

BT

AT

82.5 82.5
<1
Geen
2.9 2.9

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)

% vd DS 18

METALEN
barium+
cadmium
kobalt
koper
kwik
lood
molybdeen
nikkel
zink

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

26
<0.2
6.5
14
0.12
41
<0.5
16
55

18

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7 factor)
ug/kg

4.9

MINERALE OLIE
totaal olie C10 - C40

<20 48.3 48.3

Monstercode
12624081-002

Monsteromschrijving
MM2 05 (30-80) 09 (8-58)

16.9 16.9

BI

AW T

I RBK

-----

33.6 33.6
0.1870.187
8.31 8.31
18.3 18.3
0.1360.136
49.2 49.2
0.35 0.35
20 20
71.1 71.1

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen
mg/kg <0.010.007
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg 0.1740.1740.174

mg/kg

AC BC

--

-<=AW-0.03 0.6
<=AW-0.04 15
<=AW-0.14 40
<=AW0.00 0.15
<=AW0.00 50
<=AW-0.01 1.5
<=AW-0.23 35
<=AW-0.12140

6.8
102
115
18
290
96
68
430

920 20
13 0.2
190
3
190
5
36 0.05
530 10
190 1.5
100
4
720 20

<=AW-0.03 1.5

21

40 0.35

<=AW

-

20 510 1000 4.9

<=AW-0.03190 2595 5000 35

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.0.0, toetsingsdatum: 31-10-2017 - 15:32)

Projectcode
Projectnaam
Monsteromschrijving
Monstersoort
Monster conclusie

VBB-170513
Kruisland
MM3
Grond (AS3000)
Voldoet aan Achtergrondwaarde

Analyse

Eenheid AR

droge stof
gewicht artefacten
aard van de artefacten
organische stof (gloeiverlies)

%
g
%

BT

AT

79.2 79.2
<1
Geen
1.7 1.7

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)

% vd DS 16

METALEN
barium+
cadmium
kobalt
koper
kwik
lood
molybdeen
nikkel
zink

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

4.9

MINERALE OLIE
totaal olie C10 - C40

<20

16

Monstercode
12624081-003

I RBK

--

24.5 24.5
70

AW T

--

20 28.2 28.2
<0.2 0.1980.198
6.8 9.44 9.44
8.8 12.3 12.3
<0.050.0410.041
15 18.8 18.8
0.63 0.63 0.63
17 22.9 22.9
45 62.4 62.4

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7 factor)
ug/kg

BI

---

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen
mg/kg <0.010.007
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg 0.07 0.07 0.07

mg/kg

AC BC

70

--

-<=AW-0.03 0.6
<=AW-0.03 15
<=AW-0.18 40
<=AW0.00 0.15
<=AW-0.07 50
<=AW0.00 1.5
<=AW-0.19 35
<=AW-0.13140

6.8
102
115
18
290
96
68
430

920 20
13 0.2
190
3
190
5
36 0.05
530 10
190 1.5
100
4
720 20

<=AW-0.04 1.5

21

40 0.35

<=AW

-

20 510 1000 4.9

<=AW-0.02190 2595 5000 35

Monsteromschrijving
MM3 04 (50-100) 04 (100-150) 06 (50-100) 06 (100-150)

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.0.0, toetsingsdatum: 31-10-2017 - 15:32)

Projectcode
Projectnaam
Monsteromschrijving
Monstersoort
Monster conclusie

VBB-170513
Kruisland
MMB1
Grond (AS3000)
Voldoet aan Achtergrondwaarde

Analyse

Eenheid AR

droge stof
gewicht artefacten
aard van de artefacten
organische stof (gloeiverlies)

%
g
%

BT

AT

78.5 78.5
<1
Geen
2.3 2.3

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)

% vd DS 3.7

METALEN
barium+
cadmium
kobalt
koper
kwik
lood
molybdeen
nikkel
zink

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

AC BC

BI

AW T

I RBK

----

3.7

--

<20 44.7 44.7
<0.2 0.232 0.232
<1.5 3.11 3.11
5.5 10.6 10.6
<0.050.04880.0488
15 22.8 22.8
<0.5 0.35 0.35
<3 5.36 5.36
<20 30.4 30.4

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen
mg/kg <0.010.007
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg 0.0850.085 0.085

--

-<=AW-0.03 0.6
<=AW-0.07 15
<=AW-0.20 40
<=AW0.00 0.15
<=AW-0.06 50
<=AW-0.01 1.5
<=AW-0.46 35
<=AW-0.19140

6.8
102
115
18
290
96
68
430

920 20
13 0.2
190
3
190
5
36 0.05
530 10
190 1.5
100
4
720 20

<=AW-0.04 1.5

21

40 0.35

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7 factor)
ug/kg

4.9

21.3

21.3

<=AW

MINERALE OLIE
totaal olie C10 - C40

<20 60.9

60.9

<=AW-0.03190 2595 5000 35

Monstercode
12624082-001

mg/kg

Monsteromschrijving
MMB1 B02 (300-350) B03 (300-350) B04 (300-350)

-

20 510 1000 4.9

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.0.0, toetsingsdatum: 31-10-2017 - 15:32)

Projectcode
Projectnaam
Monsteromschrijving
Monstersoort
Monster conclusie

VBB-170513
Kruisland
MMA1
Grond (AS3000)
Overschrijding Achtergrondwaarde

Analyse

Eenheid AR

droge stof
gewicht artefacten
aard van de artefacten
organische stof (gloeiverlies)
KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)
METALEN
barium+
cadmium

%
g
%

% vd DS 10
mg/kg

BT

AT

88.2 88.2
<1
Geen
1.6 1.6

27.1

mg/kg

<0.2 0.215 0.215

mg/kg

3.2

mg/kg
mg/kg

7.2 11.7 11.7
<0.050.04450.0445

mg/kg

10

-<=AW0.03
<=AW0.05
<=AW0.19
<=AW0.00
<=AW0.08
<=AW0.01
<=AW0.34
<=AW0.16

6

13.7

13.7

mg/kg

<0.5 0.35

0.35

mg/kg

7.3

12.8

12.8

mg/kg

28

47.2

47.2

molybdeen
nikkel
zink
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen
mg/kg
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)
mg/kg

T

<0.010.007

--

0.1710.171 0.171

13

0.2

15

102

190

3

40
0.15

115
18

190
36

5
0.05

50

290

530

10

1.5

96

190

1.5

35

68

100

4

140

430

720

20

<=AW0.03 1.5

21

40

0.35

2

0.001

-

<1

3.5

3.5

<=AW

- 0.00851.0

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7 factor)

ug/kg

4.9

24.5

24.5

<=AW

-

ug/kg
ug/kg
ug/kg
µg/kgds
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
µg/kgds
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg

9.6 48
48
1.4
7
7
6.2 31
31
17.2
272.61360 1360
<1 3.5
270 270
<1 3.5
2.8
<1 3.5
3.5
1.4
7
7
<1 3.5
3.5
<1 3.5
<1 3.5
1.4
7
7

MINERALE OLIE
totaal olie C10 - C40
Monstercode
12624083-001

--

20

6.8

ug/kg

-*
-----

920
0.6

CHLOORBENZENEN
hexachloorbenzeen

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
som DDT (0.7 factor)
som DDD (0.7 factor)
som DDE (0.7 factor)
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor)
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 factor)
isodrin
som aldrin/dieldrin (0.7 factor)
telodrin
som a-b-c-d HCH (0.7 factor)
heptachloor
som heptachloorepoxide (0.7 factor)
alpha-endosulfan
hexachloorbutadieen
endosulfansulfaat
som chloordaan (0.7 factor)
Som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor)
waterbodem
som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor)
landbodem

I RBK

--

koper
kwik
lood

AW

--

kobalt
6

BI

---

10

<20 27.1

AC BC

<=AW <=AW <=AW NT 0.34
-<=AW <=AW <=AW <=AW -<=AW -

20
200
20
100

510

1000 4.9

15

950 1700 2.0
17010340001.4
1200 2300 1.4
4.2
2007 4000 2.1

0.70
2.0
0.90
3.0

2000 4000 1.0
2001 4000 1.4
2000 4000 1.0
1.0

2.0

2001 4000 1.4

0.00 190

2595 5000 35

-µg/kgds 299.6

--

ug/kg
mg/kg

298.21490
40

200

Monsteromschrijving
MMA1 A01 (18-68) A02 (30-60) A03 (18-60) A04 (18-60)

IN, zp
200

* IN

Legenda
Verklaring kolommen
AR
Resultaat op het analyserapport
BT
Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing
gebruikte waarden.
BC
Toetsoordeel
AT
ALcontrol toetsings resultaat (door ALcontrol berekend)
AC
ALcontrol toetsings conclusie (door ALcontrol bepaald)
AW
Achtergrondwaarde (door ALcontrol beheerd)
T
Tussenwaarde (door ALcontrol berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving)
I
Interventie waarde (door ALcontrol beheerd)
RBK
Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
BI
ALcontrol berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) )
Verklaring toetsingsoordelen
Geen toetsoordeel mogelijk
-Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing
--Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing
#
Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
+
De normen voor barium zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de
natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem).
<=AW
Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde
WO
Wonen
IN
Industrie
>I
Groter dan interventiewaarde
>(ind)I INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden
somIW>1Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor)
^
Enkele parameters ontbreken in de som
NT>I
Niet toepasbaar > interventiewaarde
*
Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de
streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd)
**
Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan
de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd)
***
Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd)
Kleur informatie
Rood
> Interventiewaarde
Roze
Niet toepasbaar, nooit toepasbaar of 'niet toepasbaar (> S)'
Oranje >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1)
Klasse A of B (monsterniveau)
Blauw >= Achtergrond waarde

Normenblad
Toetskeuze: T.12: Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
Analyse

Eenheid AW Wo Ind

METALEN
cadmium
kobalt
koper
kwik
lood
molybdeen
nikkel
zink

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

0.6
15
40
0.15
50
1.5
35
140

1.2
35
54
0.83
210
88
39
200

4.3
190
190
4.8
530
190
100
720

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
mg/kg
1.5 6.8 40
factor)
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7 factor)
ug/kg

20

I

13
190
190
36
530
190
100
720

40

40 500 1000

MINERALE OLIE
totaal olie C10 - C40

mg/kg

190 190 500 5000

CHLOORBENZENEN
hexachloorbenzeen

ug/kg

8.5

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
som DDT (0.7 factor)
ug/kg
som DDD (0.7 factor)
ug/kg
som DDE (0.7 factor)
ug/kg
aldrin
ug/kg
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 factor) ug/kg
alpha-HCH
ug/kg
beta-HCH
ug/kg
gamma-HCH
ug/kg
heptachloor
ug/kg
alpha-endosulfan
ug/kg
som heptachloorepoxide (0.7 factor) ug/kg
hexachloorbutadieen
ug/kg
som chloordaan (0.7 factor)
ug/kg
som
ug/kg
organochloorbestrijdingsmiddelen
(0.7 factor) landbodem

27 1400 2000

200 200 1000 1700
20 840 3400034000
100 130 1300 2300
320
15 40 140 4000
1
1 500 17000
2
2 500 1600
3 40 500 1200
0.7 0.7 100 4000
0.9 0.9 100 4000
2
2 100 4000
3
2
2 100 4000
400

*
Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging
Legenda normenblad
AW
= Achtergrondwaarden
WO
= Maximale waarden bodemfunctieklasse wonen
IND
= Maximale waarden bodemfunctieklasse industrie
I
= Interventiewaarden
Normen en definities http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/downloads

Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.0.0, toetsingsdatum: 31-10-2017 - 15:38)

Projectcode
Projectnaam
Monsteromschrijving
Monstersoort
Monster conclusie

VBB-170513
Kruisland
A01-1-1
Grondwater (AS3000)
Overschrijding Streefwaarde

Analyse

Eenheid AR

BT

AT

AC BC BI

METALEN
barium
cadmium
kobalt
koper
kwik
lood
molybdeen
nikkel
zink

ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l

67
<0.20
3.8
<2.0
<0.05
<2.0
<2
4.8
<10

67
0.14
3.8
1.4
0.035
1.4
1.4
4.8
7

67
<0.20
3.8
<2.0
<0.05
<2.0
<2
4.8
<10

* >S 0.03 50
<=S
- 0.4
<=S
- 20
<=S
- 15
<=S
- 0.05
<=S
- 15
<=S
5
<=S
- 15
<=S
- 65

338
3.2
60
45
0.18
45
152
45
432

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen
tolueen
ethylbenzeen
o-xyleen
p- en m-xyleen
xylenen (0.7 factor)
styreen

ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l

<0.2
<0.2
<0.2
<0.1
<0.2
0.21
<0.2

0.14
0.14
0.14
0.07
0.14
0.21
0.14

<0.2
<0.2
<0.2
<0.1
<0.2
0.21
<0.2

<=S
<=S
<=S
--<=S
<=S

15 30 0.2
504 1000 0.2
77 150 0.2
0.1
0.2
35 70 0.21
153 300 0.2

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen
ug/l
<0.02 0.014 <0.02
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan
ug/l
1,2-dichloorethaan
ug/l
1,1-dichlooretheen
ug/l
cis-1,2-dichlooretheen
ug/l
trans-1,2-dichlooretheen
ug/l
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor)ug/l
dichloormethaan
ug/l
1,1-dichloorpropaan
ug/l
1,2-dichloorpropaan
ug/l
1,3-dichloorpropaan
ug/l
som dichloorpropanen (0.7 factor)
ug/l
tetrachlooretheen
ug/l
tetrachloormethaan
ug/l
1,1,1-trichloorethaan
ug/l
1,1,2-trichloorethaan
ug/l
trichlooretheen
ug/l
chloroform
ug/l
vinylchloride
ug/l
tribroommethaan
ug/l

<0.2
<0.2
<0.1
<0.1
<0.1
0.14
<0.2
<0.2
<0.2
<0.2
0.42
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.2
<0.2
<0.2
<0.2

CHLOORBENZENEN
hexachloorbenzeen

ug/l

<0.0050.0035<0.005

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
o,p-DDT
p,p-DDT
o,p-DDD
p,p-DDD
o,p-DDE
p,p-DDE
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor)
aldrin
dieldrin
endrin
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 factor)
telodrin
isodrin
alpha-HCH

ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l

<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
0.042
<0.01
<0.01
<0.01
0.021
<0.03
<0.03
<0.01

0.14
0.14
0.07
0.07
0.07
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.42
0.07
0.07
0.07
0.07
0.14
0.14
0.14
0.14

0.007
0.007
0.007
0.007
0.007
0.007
0.042
0.007
0.007
0.007
0.021
0.021
0.021
0.007

<0.2
<0.2
<0.1
<0.1
<0.1
0.14
<0.2
<0.2
<0.2
<0.2
0.42
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.2
<0.2
<0.2
<0.2

<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
0.042
<0.01
<0.01
<0.01
0.021
<0.03
<0.03
<0.01

<=S

S

- 0.2
7
4
- 0.2
6
- 0.01

<=S
7
<=S
7
<=S
- 0.01
--<=S
- 0.01
<=S
- 0.01
- -0.01 0.8
- -0.01 0.8
- -0.01 0.8
<=S
- 0.8
<=S
- 0.01
<=S
- 0.01
<=S
- 0.01
<=S
- 0.01
<=S
- 24
<=S
6
<=S
- 0.01
--<=S
<=S
<=S
<=S
<=S
-- --- -<=S

T

-

35

I RBK
625 20
6 0.2
100
2
75
2
0.3 0.05
75
2
300
2
75
3
800 10

70 0.02

454 900 0.2
204 400 0.2
5.0 10 0.1
0.1
10
500
40
40
40
40
20
5.0
150
65
262
203
2.5

20 0.14
1000 0.2
80 0.2
80 0.2
80 0.2
80 0.42
40 0.1
10 0.1
300 0.1
130 0.1
500 0.2
400 0.2
5 0.2
630 0.2

9E-05

0.5 0.005

- 4E-06
- 9E-06
- 0.0001
- 4E-05

0.01 42
0.01
0.01
0.01
0.1 0.021

-------

- 0.033

0.01

beta-HCH
gamma-HCH
delta-HCH
som a-b-c-d HCH (0.7 factor)
heptachloor
cis-heptachloorepoxide
trans-heptachloorepoxide
som heptachloorepoxide (0.7 factor)
alpha-endosulfan
hexachloorbutadieen
trans-chloordaan
cis-chloordaan
tot. 5 drins
som chloordaan (0.7 factor)

ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l

<0.0080.0056<0.008
<0.0090.0063<0.009
<0.0080.0056<0.008
0.02450.02450.0245
<0.01 0.007 <0.01
<0.01 0.007 <0.01
<0.01 0.007 <0.01
0.014 0.014 0.014
<0.01 0.007 <0.01
<0.05 0.035 <0.05
<0.01 0.007 <0.01
<0.01 0.007 <0.01
<0.09 0.063 <0.09
0.014 0.014 0.014

MINERALE OLIE
fractie C10-C12
fractie C12-C22
fractie C22-C30
fractie C30-C40
totaal olie C10 - C40

ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l

<25
<25
<25
<25
<50

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS
12630180-001
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008)
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM)
som 12 chloorbenzenen (Bbk, 1-1-2008)

Monstercode
12630180-001

Monsteromschrijving
A01-1-1 A01 (150-250)

17.5
17.5
17.5
17.5
35

<25
<25
<25
<25
<50

--------

-----

<=S
<=S
<=S
<=S
<=S
<=S
--<=S

- 0.008
- 0.009

-

2E-05

----<=S

-

50

EenheidBT

0.008
0.009

- 0.05 0.52 1 0.0175
- 5E-06
0.3 0.01
- 5E-06
- 0.00022.5

BC

ug/l
0.77 ^-DIMSLS 0.0002
DIMSLS 0.007

3 0.014
5 0.01

0.2 0.014

325 600

50

Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.0.0, toetsingsdatum: 31-10-2017 - 15:38)

Projectcode
Projectnaam
Monsteromschrijving
Monstersoort
Monster conclusie

VBB-170513
Kruisland
B01-1-1
Grondwater (AS3000)
Overschrijding Streefwaarde

Analyse

Eenheid AR

BT

METALEN
barium
cadmium
kobalt
koper
kwik
lood
molybdeen
nikkel
zink

ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l

55 55 55
<0.200.14 <0.20
62 62 62
<2.0 1.4 <2.0
<0.050.035<0.05
4.3 4.3 4.3
3.2 3.2 3.2
41 41 41
22 22 22

* >S 0.01 50 338 625 20
<=S
- 0.4 3.2
6 0.2
** >S 0.53 20 60 100
2
<=S
- 15 45 75
2
<=S
- 0.05 0.18 0.3 0.05
<=S
- 15 45 75
2
<=S
5 152 300
2
* >S 0.43 15 45 75
3
<=S
- 65 432 800 10

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen
tolueen
ethylbenzeen
o-xyleen
p- en m-xyleen
xylenen (0.7 factor)
styreen

ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l

0.49
0.92
1.0
0.12
0.25
0.37
<0.2

* >S 0.01 0.2 15 30 0.2
<=S
7 504 1000 0.2
<=S
4 77 150 0.2
-0.1
-0.2
* >S 0.00 0.2 35 70 0.21
<=S
6 153 300 0.2

0.49
0.92
1
0.12
0.25
0.37
0.14

AT

0.49
0.92
1.0
0.12
0.25
0.37
<0.2

AC BC BI

S

T

I RBK

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen
ug/l
0.04 0.04 0.04

* >S 0.00 0.01 35

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan
ug/l
1,2-dichloorethaan
ug/l
1,1-dichlooretheen
ug/l
cis-1,2-dichlooretheen
ug/l
trans-1,2-dichlooretheen
ug/l
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor)ug/l
dichloormethaan
ug/l
1,1-dichloorpropaan
ug/l
1,2-dichloorpropaan
ug/l
1,3-dichloorpropaan
ug/l
som dichloorpropanen (0.7 factor)
ug/l
tetrachlooretheen
ug/l
tetrachloormethaan
ug/l
1,1,1-trichloorethaan
ug/l
1,1,2-trichloorethaan
ug/l
trichlooretheen
ug/l
chloroform
ug/l
vinylchloride
ug/l
tribroommethaan
ug/l

<0.2
<0.2
<0.1
<0.1
<0.1
0.14
<0.2
<0.2
<0.2
<0.2
0.42
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.2
<0.2
<0.2
<0.2

0.14
0.14
0.07
0.07
0.07
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.42
0.07
0.07
0.07
0.07
0.14
0.14
0.14
0.14

<0.2
<0.2
<0.1
<0.1
<0.1
0.14
<0.2
<0.2
<0.2
<0.2
0.42
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.2
<0.2
<0.2
<0.2

<=S
7 454 900 0.2
<=S
7 204 400 0.2
<=S
- 0.01 5.0 10 0.1
-0.1
-<=S
- 0.01 10 20 0.14
<=S
- 0.01 500 1000 0.2
- -0.01 0.8 40 80 0.2
- -0.01 0.8 40 80 0.2
- -0.01 0.8 40 80 0.2
<=S
- 0.8 40 80 0.42
<=S
- 0.01 20 40 0.1
<=S
- 0.01 5.0 10 0.1
<=S
- 0.01 150 300 0.1
<=S
- 0.01 65 130 0.1
<=S
- 24 262 500 0.2
<=S
6 203 400 0.2
<=S
- 0.01 2.5
5 0.2
--630 0.2

MINERALE OLIE
fractie C10-C12
fractie C12-C22
fractie C22-C30
fractie C30-C40
totaal olie C10 - C40

<25
<25
<25
<25
<50

17.5
17.5
17.5
17.5
35

<25
<25
<25
<25
<50

-----

ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS
12630180-002
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008)
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM)

Monstercode
12630180-002

Monsteromschrijving
B01-1-1 B01 (160-260)

----<=S

-

EenheidBT

70 0.02

50 325 600
BC

ug/l
2.92
^-DIMSLS 0.000571

50

Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.0.0, toetsingsdatum: 31-10-2017 - 15:38)

Projectcode
Projectnaam
Monsteromschrijving
Monstersoort
Monster conclusie

VBB-170513
Kruisland
B01-1-2(her)
Grondwater (AS3000)
Overschrijding Streefwaarde

Analyse

Eenheid AR BT AT

METALEN
kobalt

ug/l

Monstercode
12642254-001

80

Monsteromschrijving
B01-1-2(her) B01 (160-260)

80

80

AC BC BI

S

** >S 0.75 20

T
60 100

I RBK
2

Legenda
Verklaring kolommen
AR
Resultaat op het analyserapport
BT
Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing
gebruikte waarden.
BC
Toetsoordeel
AT
ALcontrol toetsings resultaat (door ALcontrol berekend)
AC
ALcontrol toetsings conclusie (door ALcontrol bepaald)
AW
Achtergrondwaarde (door ALcontrol beheerd)
T
Tussenwaarde (door ALcontrol berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving)
I
Interventie waarde (door ALcontrol beheerd)
RBK Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
BI
ALcontrol berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) )
Verklaring toetsingsoordelen
Geen toetsoordeel mogelijk
-Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing
--Streefwaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing
#
Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
<=AW Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde
<=S Kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde
>S
Groter dan de streefwaarde
>I
Groter dan interventiewaarde
>(ind)I INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden
^
Enkele parameters ontbreken in de som
*
Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de
streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd)
**
Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de
interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd)
***
Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd)
Kleur informatie
Rood > Interventiewaarde
Oranje>= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1)
Klasse A of B (monsterniveau)
Blauw > streefwaarde

Normenblad
Toetskeuze: T.13: Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb
Analyse
METALEN
barium
cadmium
kobalt
koper
kwik
lood
molybdeen
nikkel
zink
VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen
tolueen
ethylbenzeen
xylenen (0.7 factor)
styreen

Eenheid

S

I

ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l

50
0.4
20
15
0.05
15
5
15
65

625
6
100
75
0.3
75
300
75
800

ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l

0.2
7
4
0.2
6

30
1000
150
70
300

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen
ug/l
0.01
70
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan
ug/l
1,2-dichloorethaan
ug/l
1,1-dichlooretheen
ug/l
dichloormethaan
ug/l
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen ug/l
(0.7 factor)
som dichloorpropanen (0.7 factor)
ug/l
tetrachlooretheen
ug/l
tetrachloormethaan
ug/l
1,1,1-trichloorethaan
ug/l
1,1,2-trichloorethaan
ug/l
trichlooretheen
ug/l
chloroform
ug/l
vinylchloride
ug/l
tribroommethaan
ug/l
CHLOORBENZENEN
hexachloorbenzeen

7
7
0.01
0.01
0.01

900
400
10
1000
20

0.8
0.01
0.01
0.01
0.01
24
6
0.01

80
40
10
300
130
500
400
5
630

ug/l

0.00009 0.5

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor)
ug/l
aldrin
ug/l
dieldrin
ug/l
endrin
ug/l
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 factor) ug/l
alpha-HCH
ug/l
beta-HCH
ug/l
gamma-HCH
ug/l
som a-b-c-d HCH (0.7 factor)
ug/l
heptachloor
ug/l
alpha-endosulfan
ug/l
som heptachloorepoxide (0.7 factor) ug/l
som chloordaan (0.7 factor)
ug/l

0.000004 0.01
0.000009
0.0001
0.00004
0.1
0.033
0.008
0.009
0.05
1
0.000005 0.3
0.0002
5
0.000005 3
0.00002 0.2

MINERALE OLIE
totaal olie C10 - C40

ug/l

50

600

*
Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging
Legenda normenblad
S
= Streefwaarden
I
= Interventiewaarden
Normen en definities http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/downloads
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Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem
(Toetsversie 2.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.0.0, toetsingsdatum: 31-10-2017 - 15:34)

Projectcode
Projectnaam
Monsteromschrijving
Monstersoort
Monster conclusie

VBB-170513
Kruisland
MM1
Grond (AS3000)
Altijd toepasbaar

Analyse

Eenheid AR

droge stof
gewicht artefacten
aard van de artefacten
organische stof (gloeiverlies)

%
g
%

BT

AT

85.5 85.5
<1
Geen
2.0
2

AC BC

BI

AW T

--

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)

% vd DS 8.7

8.7

--

METALEN
barium+
cadmium
kobalt
koper
kwik
lood
molybdeen
nikkel
zink

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

29.5 29.5
0.2190.219
9.54 9.54
21.8 21.8
0.1940.194
28 28
0.35 0.35
17.2 17.2
61.9 61.9

-<=AW-0.03 0.6
<=AW-0.03 15
<=AW-0.12 40
* WO 0.00 0.15
<=AW-0.05 50
<=AW-0.01 1.5
<=AW-0.27 35
<=AW-0.13140

<20
<0.2
4.7
13
0.15
20
<0.5
9.2
35

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen
mg/kg <0.010.007
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg 0.1840.1840.184
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7 factor)
ug/kg

4.9

MINERALE OLIE
totaal olie C10 - C40

<20

Monstercode
12624081-001

mg/kg

24.5 24.5
70

I RBK

---

70

--

<=AW-0.03 1.5
<=AW

-

6.8
102
115
18
290
96
68
430

920 20
13 0.2
190
3
190
5
36 0.05
530 10
190 1.5
100
4
720 20

21

40 0.35

20 510 1000 4.9

<=AW-0.02190 2595 5000 35

Monsteromschrijving
MM1 02 (22-72) 03 (22-72) 04 (22-50) 06 (10-50) 07 (15-65) 11 (10-60)

Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem
(Toetsversie 2.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.0.0, toetsingsdatum: 31-10-2017 - 15:34)

Projectcode
Projectnaam
Monsteromschrijving
Monstersoort
Monster conclusie

VBB-170513
Kruisland
MM2
Grond (AS3000)
Altijd toepasbaar

Analyse

Eenheid AR

droge stof
gewicht artefacten
aard van de artefacten
organische stof (gloeiverlies)

%
g
%

BT

AT

82.5 82.5
<1
Geen
2.9 2.9

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)

% vd DS 18

METALEN
barium+
cadmium
kobalt
koper
kwik
lood
molybdeen
nikkel
zink

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

26
<0.2
6.5
14
0.12
41
<0.5
16
55

18

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7 factor)
ug/kg

4.9

MINERALE OLIE
totaal olie C10 - C40

<20 48.3 48.3

Monstercode
12624081-002

Monsteromschrijving
MM2 05 (30-80) 09 (8-58)

16.9 16.9

BI

AW T

I RBK

-----

33.6 33.6
0.1870.187
8.31 8.31
18.3 18.3
0.1360.136
49.2 49.2
0.35 0.35
20 20
71.1 71.1

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen
mg/kg <0.010.007
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg 0.1740.1740.174

mg/kg

AC BC

--

-<=AW-0.03 0.6
<=AW-0.04 15
<=AW-0.14 40
<=AW0.00 0.15
<=AW0.00 50
<=AW-0.01 1.5
<=AW-0.23 35
<=AW-0.12140

6.8
102
115
18
290
96
68
430

920 20
13 0.2
190
3
190
5
36 0.05
530 10
190 1.5
100
4
720 20

<=AW-0.03 1.5

21

40 0.35

<=AW

-

20 510 1000 4.9

<=AW-0.03190 2595 5000 35

Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem
(Toetsversie 2.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.0.0, toetsingsdatum: 31-10-2017 - 15:34)

Projectcode
Projectnaam
Monsteromschrijving
Monstersoort
Monster conclusie

VBB-170513
Kruisland
MM3
Grond (AS3000)
Altijd toepasbaar

Analyse

Eenheid AR

droge stof
gewicht artefacten
aard van de artefacten
organische stof (gloeiverlies)

%
g
%

BT

AT

79.2 79.2
<1
Geen
1.7 1.7

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)

% vd DS 16

METALEN
barium+
cadmium
kobalt
koper
kwik
lood
molybdeen
nikkel
zink

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

4.9

MINERALE OLIE
totaal olie C10 - C40

<20

16

Monstercode
12624081-003

I RBK

--

24.5 24.5
70

AW T

--

20 28.2 28.2
<0.2 0.1980.198
6.8 9.44 9.44
8.8 12.3 12.3
<0.050.0410.041
15 18.8 18.8
0.63 0.63 0.63
17 22.9 22.9
45 62.4 62.4

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7 factor)
ug/kg

BI

---

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen
mg/kg <0.010.007
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg 0.07 0.07 0.07

mg/kg

AC BC

70

--

-<=AW-0.03 0.6
<=AW-0.03 15
<=AW-0.18 40
<=AW0.00 0.15
<=AW-0.07 50
<=AW0.00 1.5
<=AW-0.19 35
<=AW-0.13140

6.8
102
115
18
290
96
68
430

920 20
13 0.2
190
3
190
5
36 0.05
530 10
190 1.5
100
4
720 20

<=AW-0.04 1.5

21

40 0.35

<=AW

-

20 510 1000 4.9

<=AW-0.02190 2595 5000 35

Monsteromschrijving
MM3 04 (50-100) 04 (100-150) 06 (50-100) 06 (100-150)

Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem
(Toetsversie 2.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.0.0, toetsingsdatum: 31-10-2017 - 15:34)

Projectcode
Projectnaam
Monsteromschrijving
Monstersoort
Monster conclusie

VBB-170513
Kruisland
MMB1
Grond (AS3000)
Altijd toepasbaar

Analyse

Eenheid AR

droge stof
gewicht artefacten
aard van de artefacten
organische stof (gloeiverlies)

%
g
%

BT

AT

78.5 78.5
<1
Geen
2.3 2.3

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)

% vd DS 3.7

METALEN
barium+
cadmium
kobalt
koper
kwik
lood
molybdeen
nikkel
zink

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

AC BC

BI

AW T

I RBK

----

3.7

--

<20 44.7 44.7
<0.2 0.232 0.232
<1.5 3.11 3.11
5.5 10.6 10.6
<0.050.04880.0488
15 22.8 22.8
<0.5 0.35 0.35
<3 5.36 5.36
<20 30.4 30.4

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen
mg/kg <0.010.007
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg 0.0850.085 0.085

--

-<=AW-0.03 0.6
<=AW-0.07 15
<=AW-0.20 40
<=AW0.00 0.15
<=AW-0.06 50
<=AW-0.01 1.5
<=AW-0.46 35
<=AW-0.19140

6.8
102
115
18
290
96
68
430

920 20
13 0.2
190
3
190
5
36 0.05
530 10
190 1.5
100
4
720 20

<=AW-0.04 1.5

21

40 0.35

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7 factor)
ug/kg

4.9

21.3

21.3

<=AW

MINERALE OLIE
totaal olie C10 - C40

<20 60.9

60.9

<=AW-0.03190 2595 5000 35

Monstercode
12624082-001

mg/kg

Monsteromschrijving
MMB1 B02 (300-350) B03 (300-350) B04 (300-350)

-

20 510 1000 4.9

Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem
(Toetsversie 2.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.0.0, toetsingsdatum: 31-10-2017 - 15:34)

Projectcode
Projectnaam
Monsteromschrijving
Monstersoort
Monster conclusie

VBB-170513
Kruisland
MMA1
Grond (AS3000)
Niet Toepasbaar > industrie

Analyse

Eenheid AR

droge stof
gewicht artefacten
aard van de artefacten
organische stof (gloeiverlies)
KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)
METALEN
barium+
cadmium

%
g
%

% vd DS 10
mg/kg

BT

AT

88.2 88.2
<1
Geen
1.6 1.6

27.1

mg/kg

<0.2 0.215 0.215

mg/kg

3.2

mg/kg
mg/kg

7.2 11.7 11.7
<0.050.04450.0445

mg/kg

10

-<=AW0.03
<=AW0.05
<=AW0.19
<=AW0.00
<=AW0.08
<=AW0.01
<=AW0.34
<=AW0.16

6

13.7

13.7

mg/kg

<0.5 0.35

0.35

mg/kg

7.3

12.8

12.8

mg/kg

28

47.2

47.2

molybdeen
nikkel
zink
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen
mg/kg
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)
mg/kg

T

<0.010.007

--

0.1710.171 0.171

13

0.2

15

102

190

3

40
0.15

115
18

190
36

5
0.05

50

290

530

10

1.5

96

190

1.5

35

68

100

4

140

430

720

20

<=AW0.03 1.5

21

40

0.35

2

0.001

-

<1

3.5

3.5

<=AW

- 0.00851.0

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7 factor)

ug/kg

4.9

24.5

24.5

<=AW

-

ug/kg
ug/kg
ug/kg
µg/kgds
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
µg/kgds
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg

9.6 48
48
1.4
7
7
6.2 31
31
17.2
272.61360 1360
<1 3.5
270 270
<1 3.5
2.8
<1 3.5
3.5
1.4
7
7
<1 3.5
3.5
<1 3.5
<1 3.5
1.4
7
7

MINERALE OLIE
totaal olie C10 - C40
Monstercode
12624083-001

--

20

6.8

ug/kg

-*
-----

920
0.6

CHLOORBENZENEN
hexachloorbenzeen

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
som DDT (0.7 factor)
som DDD (0.7 factor)
som DDE (0.7 factor)
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor)
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 factor)
isodrin
som aldrin/dieldrin (0.7 factor)
telodrin
som a-b-c-d HCH (0.7 factor)
heptachloor
som heptachloorepoxide (0.7 factor)
alpha-endosulfan
hexachloorbutadieen
endosulfansulfaat
som chloordaan (0.7 factor)
Som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor)
waterbodem
som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor)
landbodem

I RBK

--

koper
kwik
lood

AW

--

kobalt
6

BI

---

10

<20 27.1

AC BC

<=AW <=AW <=AW NT 0.34
-<=AW <=AW <=AW <=AW -<=AW -

20
200
20
100

510

1000 4.9

15

950 1700 2.0
17010340001.4
1200 2300 1.4
4.2
2007 4000 2.1

0.70
2.0
0.90
3.0

2000 4000 1.0
2001 4000 1.4
2000 4000 1.0
1.0

2.0

2001 4000 1.4

0.00 190

2595 5000 35

-µg/kgds 299.6

--

ug/kg
mg/kg

298.21490
40

200

Monsteromschrijving
MMA1 A01 (18-68) A02 (30-60) A03 (18-60) A04 (18-60)

IN, zp
200

* IN

Legenda
Verklaring kolommen
AR
Resultaat op het analyserapport
BT
Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing
gebruikte waarden.
BC
Toetsoordeel
AT
ALcontrol toetsings resultaat (door ALcontrol berekend)
AC
ALcontrol toetsings conclusie (door ALcontrol bepaald)
AW
Achtergrondwaarde (door ALcontrol beheerd)
T
Tussenwaarde (door ALcontrol berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving)
I
Interventie waarde (door ALcontrol beheerd)
RBK
Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
BI
ALcontrol berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) )
Verklaring toetsingsoordelen
Geen toetsoordeel mogelijk
-Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing
--Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing
#
Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
+
De normen voor barium zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de
natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem).
<=AW
Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde
WO
Wonen
IN
Industrie
,zp
Interventiewaarde ontbreekt :zorgplicht van toepassing
>I
Groter dan interventiewaarde
>(ind)I
INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden
somIW>1 Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor)
^
Enkele parameters ontbreken in de som
NT>I
Niet toepasbaar > interventiewaarde
*
Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de
streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd)
**
Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan
de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd)
***
Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd)
BT/BC
gemiddelde op basis van standaard bodemtype (humus 10% en lutum 25%)
gem
Kleur informatie
Rood
> Interventiewaarde of 'Niet Toepasbaar > industrie' of 'Niet Toepasbaar' op component niveau
Oranje >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1)
Klasse A of B (monsterniveau)
Blauw
>= Achtergrond waarde, industrie of wonen op component niveau

Normenblad
Toetskeuze: T.1: Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem
Analyse

Eenheid AW Wo Ind

METALEN
cadmium
kobalt
koper
kwik
lood
molybdeen
nikkel
zink

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

0.6
15
40
0.15
50
1.5
35
140

1.2
35
54
0.83
210
88
39
200

4.3
190
190
4.8
530
190
100
720

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
mg/kg
1.5 6.8 40
factor)
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7 factor)
ug/kg

20

I

13
190
190
36
530
190
100
720

40

40 500 1000

MINERALE OLIE
totaal olie C10 - C40

mg/kg

190 190 500 5000

CHLOORBENZENEN
hexachloorbenzeen

ug/kg

8.5

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
som DDT (0.7 factor)
ug/kg
som DDD (0.7 factor)
ug/kg
som DDE (0.7 factor)
ug/kg
aldrin
ug/kg
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 factor) ug/kg
alpha-HCH
ug/kg
beta-HCH
ug/kg
gamma-HCH
ug/kg
heptachloor
ug/kg
alpha-endosulfan
ug/kg
som heptachloorepoxide (0.7 factor) ug/kg
hexachloorbutadieen
ug/kg
som chloordaan (0.7 factor)
ug/kg
som
ug/kg
organochloorbestrijdingsmiddelen
(0.7 factor) landbodem

27 1400 2000

200 200 1000 1700
20 840 3400034000
100 130 1300 2300
320
15 40 140 4000
1
1 500 17000
2
2 500 1600
3 40 500 1200
0.7 0.7 100 4000
0.9 0.9 100 4000
2
2 100 4000
3
2
2 100 4000
400

*
Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging
Legenda normenblad
AW
= Achtergrondwaarden
WO
= Maximale waarden bodemfunctieklasse wonen
IND
= Maximale waarden bodemfunctieklasse industrie
I
= Interventiewaarden
Normen en definities http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/downloads

Toetsing volgens BoToVa, module T.2-Beoordeling kwaliteit ontvangende landbodem
(Toetsversie 2.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.0.0, toetsingsdatum: 31-10-2017 - 15:36)

Projectcode
Projectnaam
Monsteromschrijving
Monstersoort
Monster conclusie

VBB-170513
Kruisland
MM1
Grond (AS3000)
Altijd toepasbaar

Analyse

Eenheid AR

droge stof
gewicht artefacten
aard van de artefacten
organische stof (gloeiverlies)

%
g
%

BT

AT

85.5 85.5
<1
Geen
2.0
2

AC BC

BI

AW T

--

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)

% vd DS 8.7

8.7

--

METALEN
barium+
cadmium
kobalt
koper
kwik
lood
molybdeen
nikkel
zink

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

29.5 29.5
0.2190.219
9.54 9.54
21.8 21.8
0.1940.194
28 28
0.35 0.35
17.2 17.2
61.9 61.9

-<=AW-0.03 0.6
<=AW-0.03 15
<=AW-0.12 40
* WO 0.00 0.15
<=AW-0.05 50
<=AW-0.01 1.5
<=AW-0.27 35
<=AW-0.13140

<20
<0.2
4.7
13
0.15
20
<0.5
9.2
35

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen
mg/kg <0.010.007
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg 0.1840.1840.184
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7 factor)
ug/kg

4.9

MINERALE OLIE
totaal olie C10 - C40

<20

Monstercode
12624081-001

mg/kg

24.5 24.5
70

I RBK

---

70

--

<=AW-0.03 1.5
<=AW

-

6.8
102
115
18
290
96
68
430

920 20
13 0.2
190
3
190
5
36 0.05
530 10
190 1.5
100
4
720 20

21

40 0.35

20 510 1000 4.9

<=AW-0.02190 2595 5000 35

Monsteromschrijving
MM1 02 (22-72) 03 (22-72) 04 (22-50) 06 (10-50) 07 (15-65) 11 (10-60)

Toetsing volgens BoToVa, module T.2-Beoordeling kwaliteit ontvangende landbodem
(Toetsversie 2.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.0.0, toetsingsdatum: 31-10-2017 - 15:36)

Projectcode
Projectnaam
Monsteromschrijving
Monstersoort
Monster conclusie

VBB-170513
Kruisland
MM2
Grond (AS3000)
Altijd toepasbaar

Analyse

Eenheid AR

droge stof
gewicht artefacten
aard van de artefacten
organische stof (gloeiverlies)

%
g
%

BT

AT

82.5 82.5
<1
Geen
2.9 2.9

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)

% vd DS 18

METALEN
barium+
cadmium
kobalt
koper
kwik
lood
molybdeen
nikkel
zink

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

26
<0.2
6.5
14
0.12
41
<0.5
16
55

18

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7 factor)
ug/kg

4.9

MINERALE OLIE
totaal olie C10 - C40

<20 48.3 48.3

Monstercode
12624081-002

Monsteromschrijving
MM2 05 (30-80) 09 (8-58)

16.9 16.9

BI

AW T

I RBK

-----

33.6 33.6
0.1870.187
8.31 8.31
18.3 18.3
0.1360.136
49.2 49.2
0.35 0.35
20 20
71.1 71.1

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen
mg/kg <0.010.007
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg 0.1740.1740.174

mg/kg

AC BC

--

-<=AW-0.03 0.6
<=AW-0.04 15
<=AW-0.14 40
<=AW0.00 0.15
<=AW0.00 50
<=AW-0.01 1.5
<=AW-0.23 35
<=AW-0.12140

6.8
102
115
18
290
96
68
430

920 20
13 0.2
190
3
190
5
36 0.05
530 10
190 1.5
100
4
720 20

<=AW-0.03 1.5

21

40 0.35

<=AW

-

20 510 1000 4.9

<=AW-0.03190 2595 5000 35

Toetsing volgens BoToVa, module T.2-Beoordeling kwaliteit ontvangende landbodem
(Toetsversie 2.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.0.0, toetsingsdatum: 31-10-2017 - 15:36)

Projectcode
Projectnaam
Monsteromschrijving
Monstersoort
Monster conclusie

VBB-170513
Kruisland
MM3
Grond (AS3000)
Altijd toepasbaar

Analyse

Eenheid AR

droge stof
gewicht artefacten
aard van de artefacten
organische stof (gloeiverlies)

%
g
%

BT

AT

79.2 79.2
<1
Geen
1.7 1.7

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)

% vd DS 16

METALEN
barium+
cadmium
kobalt
koper
kwik
lood
molybdeen
nikkel
zink

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

4.9

MINERALE OLIE
totaal olie C10 - C40

<20

16

Monstercode
12624081-003

I RBK

--

24.5 24.5
70

AW T

--

20 28.2 28.2
<0.2 0.1980.198
6.8 9.44 9.44
8.8 12.3 12.3
<0.050.0410.041
15 18.8 18.8
0.63 0.63 0.63
17 22.9 22.9
45 62.4 62.4

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7 factor)
ug/kg

BI

---

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen
mg/kg <0.010.007
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg 0.07 0.07 0.07

mg/kg

AC BC

70

--

-<=AW-0.03 0.6
<=AW-0.03 15
<=AW-0.18 40
<=AW0.00 0.15
<=AW-0.07 50
<=AW0.00 1.5
<=AW-0.19 35
<=AW-0.13140

6.8
102
115
18
290
96
68
430

920 20
13 0.2
190
3
190
5
36 0.05
530 10
190 1.5
100
4
720 20

<=AW-0.04 1.5

21

40 0.35

<=AW

-

20 510 1000 4.9

<=AW-0.02190 2595 5000 35

Monsteromschrijving
MM3 04 (50-100) 04 (100-150) 06 (50-100) 06 (100-150)

Toetsing volgens BoToVa, module T.2-Beoordeling kwaliteit ontvangende landbodem
(Toetsversie 2.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.0.0, toetsingsdatum: 31-10-2017 - 15:36)

Projectcode
Projectnaam
Monsteromschrijving
Monstersoort
Monster conclusie

VBB-170513
Kruisland
MMB1
Grond (AS3000)
Altijd toepasbaar

Analyse

Eenheid AR

droge stof
gewicht artefacten
aard van de artefacten
organische stof (gloeiverlies)

%
g
%

BT

AT

78.5 78.5
<1
Geen
2.3 2.3

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)

% vd DS 3.7

METALEN
barium+
cadmium
kobalt
koper
kwik
lood
molybdeen
nikkel
zink

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

AC BC

BI

AW T

I RBK

----

3.7

--

<20 44.7 44.7
<0.2 0.232 0.232
<1.5 3.11 3.11
5.5 10.6 10.6
<0.050.04880.0488
15 22.8 22.8
<0.5 0.35 0.35
<3 5.36 5.36
<20 30.4 30.4

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen
mg/kg <0.010.007
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg 0.0850.085 0.085

--

-<=AW-0.03 0.6
<=AW-0.07 15
<=AW-0.20 40
<=AW0.00 0.15
<=AW-0.06 50
<=AW-0.01 1.5
<=AW-0.46 35
<=AW-0.19140

6.8
102
115
18
290
96
68
430

920 20
13 0.2
190
3
190
5
36 0.05
530 10
190 1.5
100
4
720 20

<=AW-0.04 1.5

21

40 0.35

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7 factor)
ug/kg

4.9

21.3

21.3

<=AW

MINERALE OLIE
totaal olie C10 - C40

<20 60.9

60.9

<=AW-0.03190 2595 5000 35

Monstercode
12624082-001

mg/kg

Monsteromschrijving
MMB1 B02 (300-350) B03 (300-350) B04 (300-350)

-

20 510 1000 4.9

Toetsing volgens BoToVa, module T.2-Beoordeling kwaliteit ontvangende landbodem
(Toetsversie 2.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.0.0, toetsingsdatum: 31-10-2017 - 15:36)

Projectcode
Projectnaam
Monsteromschrijving
Monstersoort
Monster conclusie

VBB-170513
Kruisland
MMA1
Grond (AS3000)
Niet Toepasbaar > industrie

Analyse

Eenheid AR

droge stof
gewicht artefacten
aard van de artefacten
organische stof (gloeiverlies)
KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)
METALEN
barium+
cadmium

%
g
%

% vd DS 10
mg/kg

BT

AT

88.2 88.2
<1
Geen
1.6 1.6

27.1

mg/kg

<0.2 0.215 0.215

mg/kg

3.2

mg/kg
mg/kg

7.2 11.7 11.7
<0.050.04450.0445

mg/kg

10

-<=AW0.03
<=AW0.05
<=AW0.19
<=AW0.00
<=AW0.08
<=AW0.01
<=AW0.34
<=AW0.16

6

13.7

13.7

mg/kg

<0.5 0.35

0.35

mg/kg

7.3

12.8

12.8

mg/kg

28

47.2

47.2

molybdeen
nikkel
zink
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen
mg/kg
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)
mg/kg

T

<0.010.007

--

0.1710.171 0.171

13

0.2

15

102

190

3

40
0.15

115
18

190
36

5
0.05

50

290

530

10

1.5

96

190

1.5

35

68

100

4

140

430

720

20

<=AW0.03 1.5

21

40

0.35

2

0.001

-

<1

3.5

3.5

<=AW

- 0.00851.0

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7 factor)

ug/kg

4.9

24.5

24.5

<=AW

-

ug/kg
ug/kg
ug/kg
µg/kgds
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
µg/kgds
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg

9.6 48
48
1.4
7
7
6.2 31
31
17.2
272.61360 1360
<1 3.5
270 270
<1 3.5
2.8
<1 3.5
3.5
1.4
7
7
<1 3.5
3.5
<1 3.5
<1 3.5
1.4
7
7

MINERALE OLIE
totaal olie C10 - C40
Monstercode
12624083-001

--

20

6.8

ug/kg

-*
-----

920
0.6

CHLOORBENZENEN
hexachloorbenzeen

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
som DDT (0.7 factor)
som DDD (0.7 factor)
som DDE (0.7 factor)
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor)
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 factor)
isodrin
som aldrin/dieldrin (0.7 factor)
telodrin
som a-b-c-d HCH (0.7 factor)
heptachloor
som heptachloorepoxide (0.7 factor)
alpha-endosulfan
hexachloorbutadieen
endosulfansulfaat
som chloordaan (0.7 factor)
Som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor)
waterbodem
som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor)
landbodem

I RBK

--

koper
kwik
lood

AW

--

kobalt
6

BI

---

10

<20 27.1

AC BC

<=AW <=AW <=AW NT 0.34
-<=AW <=AW <=AW <=AW -<=AW -

20
200
20
100

510

1000 4.9

15

950 1700 2.0
17010340001.4
1200 2300 1.4
4.2
2007 4000 2.1

0.70
2.0
0.90
3.0

2000 4000 1.0
2001 4000 1.4
2000 4000 1.0
1.0

2.0

2001 4000 1.4

0.00 190

2595 5000 35

-µg/kgds 299.6

--

ug/kg
mg/kg

298.21490
40

200

Monsteromschrijving
MMA1 A01 (18-68) A02 (30-60) A03 (18-60) A04 (18-60)

IN, zp
200

* IN

Legenda
Verklaring kolommen
AR
Resultaat op het analyserapport
BT
Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing
gebruikte waarden.
BC
Toetsoordeel
AT
ALcontrol toetsings resultaat (door ALcontrol berekend)
AC
ALcontrol toetsings conclusie (door ALcontrol bepaald)
AW
Achtergrondwaarde (door ALcontrol beheerd)
T
Tussenwaarde (door ALcontrol berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving)
I
Interventie waarde (door ALcontrol beheerd)
RBK
Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
BI
ALcontrol berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) )
Verklaring toetsingsoordelen
Geen toetsoordeel mogelijk
-Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing
--Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing
#
Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
+
De normen voor barium zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de
natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem).
<=AW
Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde
WO
Wonen
IN
Industrie
>I
Groter dan interventiewaarde
>(ind)I
INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden
somIW>1 Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor)
^
Enkele parameters ontbreken in de som
NT>I
Niet toepasbaar > interventiewaarde
*
Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de
streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd)
**
Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan
de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd)
***
Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd)
BT/BC
gemiddelde op basis van standaard bodemtype (humus 10% en lutum 25%)
gem
Kleur informatie
Rood
> Interventiewaarde
Oranje >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1)
Klasse A of B (monsterniveau)
Blauw
>= Achtergrond waarde, industrie of wonen op component niveau

Normenblad
Toetskeuze: T.2: Beoordeling kwaliteit ontvangende landbodem
Analyse

Eenheid AW Wo Ind

METALEN
cadmium
kobalt
koper
kwik
lood
molybdeen
nikkel
zink

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

0.6
15
40
0.15
50
1.5
35
140

1.2
35
54
0.83
210
88
39
200

4.3
190
190
4.8
530
190
100
720

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
mg/kg
1.5 6.8 40
factor)
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7 factor)
ug/kg

20

I

13
190
190
36
530
190
100
720

40

40 500 1000

MINERALE OLIE
totaal olie C10 - C40

mg/kg

190 190 500 5000

CHLOORBENZENEN
hexachloorbenzeen

ug/kg

8.5

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
som DDT (0.7 factor)
ug/kg
som DDD (0.7 factor)
ug/kg
som DDE (0.7 factor)
ug/kg
aldrin
ug/kg
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 factor) ug/kg
alpha-HCH
ug/kg
beta-HCH
ug/kg
gamma-HCH
ug/kg
heptachloor
ug/kg
alpha-endosulfan
ug/kg
som heptachloorepoxide (0.7 factor) ug/kg
hexachloorbutadieen
ug/kg
som chloordaan (0.7 factor)
ug/kg
som
ug/kg
organochloorbestrijdingsmiddelen
(0.7 factor) landbodem

27 1400 2000

200 200 1000 1700
20 840 3400034000
100 130 1300 2300
320
15 40 140 4000
1
1 500 17000
2
2 500 1600
3 40 500 1200
0.7 0.7 100 4000
0.9 0.9 100 4000
2
2 100 4000
3
2
2 100 4000
400

*
Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging
Legenda normenblad
AW
= Achtergrondwaarden
WO
= Maximale waarden bodemfunctieklasse wonen
IND
= Maximale waarden bodemfunctieklasse industrie
A
= Maximale waarden kwaliteitsklasse A
B
= Maximale waarden kwaliteitsklasse B
I
= Interventiewaarden
Normen en definities http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/downloads

BIJLAGE 5
Nota van beantwoording Inspraakreacties

BESTEMMINGSPLAN HOF VAN ENGELBRECHT
INSPRAAK

In het kader van het planologisch proces ten behoeve van de herontwikkeling van het voormalig agarisch bedrijf
aan de Eerste Boutweg in Kruisland zijn omwonenden tijdens een inloopavond op 18 juli 2018 over de plannen
geïnformeerd en konden op informele wijze een inspraakreactie indienen. De inloopavond is met een opkomst
van 80 man goed bezocht en in totaal zijn 7 reacties ingediend. Hierna worden de reacties samengevat en van
een antwoord voorzien.

1.

2.

Indiener woonachtig aan de Moerakker in Kruisland
Inspraak:

De indiener wilt graag op de hoogte van de procedure blijven.

Antwoord:

Dat is mogelijk met het abonneren op de website overuwbuurt.overheid.nl

Indiener woonachtig aan de St. Jorisstraat in Kruisland
Inspraak:

De indiener wilt graag dat het project de naam ‘Hof van Rademakers’ draagt, dat er
geen dakkapellen op het achterdakvlak van de nieuwe woningen komen, dat de drie
bomen achter in de tuin worden gehandhaafd, dat vóór de sloop contact wordt
opgenomen over de nieuwe erfafscheiding.

Antwoord:

De naam ´Rademakershof´ wordt op expliciet verzoek van de eigenaresse niet meer
gebruikt. De gemeente respecteert het verzoek en heeft de ontwikkellocatie het ‘Hof
van Engelbrecht’ genoemd. Op het achterdakvlak van de woningen worden geen
dakkapellen voorzien, maar dakkapellen mogen vergunningsvrij worden geplaatst en
kunnen dus niet worden verboden. Wat betreft de bomen en de erfafscheiding, zal de
ontwikkelaar een apart overleg met de indiener (en andere omwonenden) inplannen.
Dat zijn namelijk een burenrechtelijke aspecten, waar de gemeente geen rol in heeft.

3.

Indiener woonachtig aan de St. Jorisstraat in Kruisland
Inspraak:

De indiener vraagt zich af of de sloper goed verzekerd is, hoe de erfascheiding na
sloop wordt geregeld, of bij sloop oof de funderingen en poeren worden gesloopt, of
onderzoek wordt gedaan naar vleermuizen, hoe dit wordt verankerd in het
bestemmingsplan.

Antwoord:

De aannemer heeft een AVB-verzekering: Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven.
Bij de sloop wordt ook het fundament en de poeren verwijderd. Een
vleermuizenonderzoek wordt uitgevoerd en als bijlage bij het bestemmingsplan
toegevoegd. Wat betreft de bomen en de erfafscheiding, zal de ontwikkelaar een apart
overleg met de indiener
(en andere omwonenden) inplannen. Dat is namelijk een burenrechtelijke aspect,
waar de gemeente geen rol in heeft.

4.

Indiener woonachtig aan de West-Zandberg in Kruisland
Inspraak:

De indiener wenst graag contact te hebben over de aansluiting van zijn woning op het
gescheiden afvoerstelsel.

Antwoord:

De reactie staat los van de planontwikkeling, maar de gemeente neemt met de
indiener contact op. Tijdens de inloopavond is hierover gesproken met een
medewerker van de gemeente.

5.

Indiener woonachtig aan de Graaf Engelbrechtstraat in Kruisland
Inspraak:

De indiener geeft aan dat zijn garage alleen bereikbaar is bij een bepaalde rijrichting
van het verkeer in verband met het indraaien naar zijn garage.

Antwoord:

De weg door het hof wordt een inrichtingsverkeer van de Graaf van Engelbrechtstraat
naar de West-Zandberg. De keuze voor deze richting heeft te maken dat bij een
omgekeerde richting de woningen aan de Graaf van Engelbrechtstraat onevenredig
veel overlast zullen ervaren van inschijnende koplampen. Met deze rijrichting van het
verkeer blijft de garage van de indiener goed bereikbaar.

6.

Indiener woonachtig aan de Graaf Engelbrechtstraat in Kruisland
Inspraak:

De indiener wilt graag dat zijn berging via een deur dicht bij de erfafscheiding
toegankelijk blijft.

Antwoord:

Wat betreft de toegang van de berging in samenhang met de erfafscheiding, zal de
ontwikkelaar een apart overleg met de indiener inplannen. Dat is namelijk een
burenrechtelijke aspect, waar de gemeente geen rol in heeft.

7.

Indiener woonachtig aan de Graaf Engelbrechtstraat in Kruisland
Inspraak:

De indiener wilt graag de officiële bouwtekeningen ontvangen en geeft aan dat
woningen in architectonisch opzicht een gemiste kans is.

Antwoord:

Op dit moment zijn er geen officiële bouwtekeningen beschikbaar. De bouwtekeningen
worden ingediend, wanneer de aanvraag om een omgevingsvergunning wordt
ingediend. De aanvraag kan pas worden ingediend, wanneer het bestemmingsplan is
vastgesteld. Wat de architectonische aspecten betreft, zal de bouwplannen moeten
voldoen aan welstandsniveau 2, waar niveau 1 het hoogst is en niveau 4 het laagst. De
externe Commissie Ruimtelijke Kwalteit beoordeelt of wordt voldaan aan
welstandsniveau 2, waarmee de architectonische samenhang met de omgeving is
geborgd. Uiteindelijk zullen smaken altijd verschillen.

BIJLAGE 6
Wateradvies Waterschap Brabantse Delta

Waterschap

Brabantse Delta

1803998

ļ Gem STEENBERGEN Kopie aan:
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'"feX'+ft
0 5 NÌjV 2018
Vertrouwelìjk

ŝcäaÀiiĩ

Gemeente Steenbergen
H.H.C. Mailoa
Postbus 6
4650 AA STEENBERGEN NB

Uw schrijven van
Uw kenmerk
Zaaknummer
Ons kenmerk

12 september 2018
18.ZK05070
18UT013338

Barcode
Behandeld door
Doorkiesnummer
Datum
Verzenddatum

mevrouw J. Nooren
076 564 10 83
2 november 2018
2 november 2018

Onderwerp: wateradvies ontwerp bestemmingsplan "Hof van Engelbrecht" te Kruisland
Geachte meneer Mailoa ,
Op 12 september 2018 heeft u het ontwerp bestemmingsplan "Hof van Engelbrecht" te Kruisland toegestuurd
met het verzoek om een wateradvies uit te brengen zoals bedoeld in artikel 3.1.1 lid 1 van het Besluit
ruimtelijke ordening.
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 J. Nooren van het waterschap via telefoonnummer 076 564 10 83.
Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen
ir. A.H J. Bouten

Waterschap Brabantse Delta

Postbus 5520, 4801 DZ Breda T 076 564 10 00
E info@brabantsedelta.nl

F 076 564 10 11

I www.brabantsedelta.nl

IBAN NL88 NWAB 0636 7592 02
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BIJLAGE 7
Nota van beantwoording zienswijzen

GEMEENTE STEENBERGEN
NOTA VAN ZIENSWIJZEN
BESTEMMINGSPLAN
‘HOF VAN ENGELBRECHT’

[Geef tekst op]

www.gemeente-steenbergen.nl

INHOUD

1 INLEIDING
2 BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN
2.1 Zienswijze 1 - Waterschap
2.2 Zienswijze 2
3 AMBTSHALVE AANPASSINGEN
3.1 Toelichting
3.2 Regels
3.3 Verbeelding
4 BIJLAGEN
4.1 Zienswijze 1 - Waterschap
4.2 Zienswijze 2

1 INLEIDING

Het ontwerp bestemmingsplan ‘Hof van Engelbrecht’ heeft ingevolge artikel 3.8
van Wet ruimtelijke ordening met ingang van 27 september 2018 gedurende een
periode van zes weken ter inzage gelegen. Tijdens de periode van terinzagelegging
konden bij de gemeenteraad zienswijzen worden ingediend op het ontwerp
bestemmingsplan. Er zijn twee zienswijzen ingediend. De samenvatting en
beantwoording van de zienswijzen, alsmede de gevolgen voor het vast te stellen
bestemmingsplan zijn opgenomen in onderhavige nota.

2 ONTWERP BESTEMMINGSPLAN

In de navolgende paragraaf zijn de ingediende zienswijzen samengevat en
beantwoord. Ook is aangegeven wat de gevolgen zijn voor het vast te stellen
bestemmingsplan. Hoewel samengevat, zijn de zienswijzen in volle omvang
beoordeeld en gewogen.

2.1 ZIENSWIJZE 1, per brief ontvangen d.d. 5 november 2018
Samenvatting
- Het waterschap meldt dat de belangrijkste uitgangspunten voor het
waterschap naar wens zijn opgenomen en om die reden is een positief
wateradvies afgegeven.
Reactie gemeente
- Het wateradvies wordt als bijlage in het bestemmingsplan opgenomen.
Gevolgen voor het bestemmingsplan
- Geen.

2.2 ZIENSWIJZE 2, per fax ontvangen d.d. 8 november 2018
Samenvatting
1. De indiener stelt dat de privacy wordt aangetast met dit bestemmingsplan,
aangezien op dit moment in de perceelsgrens een hoge muur aanwezig is.
Deze muur verdwijnt, zodat sprake is van inkijk.
2. De indiener verzoekt om een landschappelijke inpassing van de
parkeervoorzieningen, zodat een erfafscheiding wordt gerealiseerd op kosten
van de ontwikkelaar.
Reactie gemeente
- De zienswijze wordt primair niet-ontvankelijk verklaard.
Het ontwerp bestemmingsplan heeft van 27 september 2018 tot en met 7
november 2018 ter inzage gelegen. Alléén binnen deze termijn kunnen
zienswijzen worden ingediend. De zienswijze is op 8 november 2018 per fax
verstuurd en op 8 november 2018 ontvangen. Daarnaast is de zienswijze op 8
november 2018 per brief verstuurd en op 12 november 2018 ontvangen. De
datum van verzending èn de datum van ontvangst vallen buiten de termijn
waarbinnen zienswijzen kunnen worden ingediend. Daarmee is de zienswijze te
laat verzonden èn te laat ontvangen.

- De zienswijze wordt subsidiair ongegrond verklaard.
1. Bij de vaststelling van het bestemmingsplan staat een goede ruimtelijke
ordening centraal. Bij de beoordeling van de vraag of het bestemmingsplan in
overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening, worden de belangen
van omwonenden meegewogen. Privaatrechtelijke aspecten spelen echter in
beginsel geen rol, aangezien deze zijn voorbehouden aan de burgerlijke
rechter. Dit kan anders zijn indien sprake is van een zogenoemde evidente
privaatrechtelijke belemmering. Het aspect privacy wordt geregeld in artikel
5:50 van het Burgerlijk Wetboek. Op basis van dit artikel is het zonder
toestemming niet geoorloofd om binnen twee meter van de grenslijn van een
erf vensters, andere muuropeningen, balkons of soortgelijke bouwwerken te
hebben, voor zover deze uitzicht geven op dit erf. Bij dit bestemmingsplan
speelt het vorenstaande niet: tussen het perceel van de indiener en de nieuwe
woningen liggen een parkeervoorziening, een weg en een voortuin. Deze
afstand is daarmee veel groter dan de 2 meter die artikel 5:50 van het
Burgerlijk Wetboek voorschrijft en daarnaast zijn binnen 2 meter geen
vensters, andere muuropeningen, balkons of soortgelijke bouwwerken
aanwezig die uitzicht geven op het erf van de indiener. Geconcludeerd wordt
dat er geen sprake is van een evidente privaatrechtelijke belemmering.
2. Landschappelijke inpassingen zijn in beginsel alleen noodzakelijk in het
buitengebied, waarvan het doel is om het aanzicht op nieuwe bebouwingen in
het landschap te verzachten. Dit bestemmingsplan betreft een
inbreidingslocatie in de kern Kruisland, waardoor een landschappelijke
inpassing niet noodzakelijk is. Voor kwesties rondom erfafscheidingen geldt
artikel 5:49 van het Burgerlijk Wetboek. Dat betekent dat de gemeente in de
privaatrechtelijke verhouding tussen de betrokken partijen geen rol speelt,
aangezien dit burenrechtelijke aspecten betreffen, waarvoor artikel 5:49 van
het Burgerlijk Wetboek het wettelijke kader vormt. Voor de volledigheid wordt
aangegeven dat de ontwikkelaar op 31 oktober 2018 richting de indiener heeft
aangegeven geen voorstander te zijn van een gemetselde schutting vanwege
het steenachtige karakter van het openbaar gebied. De ontwikkelaar heeft de
voorkeur voor groen (hagen, bomen, perkjes) boven grijs (straatwerk of
stenen). Om die reden heeft de ontwikkelaar richting de indiener voorgesteld
dat op het eigen terrein (toekomstig openbaar gebied) een groene uitstraling te
realiseren in de vorm van een gaashekwerk met een haag aan de zijde van het
parkeerterrein. Zoals reeds aangegeven betreft dit een burenrechtelijk aspect.
Gevolgen voor het bestemmingsplan
- Geen.

3 AMBTSHALVE AANPASSINGEN

Ambtshalve heeft gemeente Steenbergen enkele wijzigingen doorgevoerd. Deze
wijzingen zijn onderstaand puntsgewijs opgenomen per onderdeel van het
bestemmingsplan.

3.1 TOELICHTING
Het rapportnummer en het id-nummer zijn geactualiseerd naar de status van
vastgesteld bestemmingsplan.
Figuur 8 is aangepast, zie de toelichting onder het kopje ‘verbeelding’.
Het nadere ecologisch rapport is ingevoegd.

3.2 REGELS
- Het rapportnummer en het id-nummer zijn geactualiseerd naar de status van
vastgesteld bestemmingsplan.

3.3 VERBEELDING
- Het rapportnummer en het id-nummer zijn geactualiseerd naar de status van
vastgesteld bestemmingsplan.
- Bij de uitwerking van de architect-tekening is gebleken dat de meest westelijke
beoogde vrijstaande woning aan de Eerste Boutweg net niet past binnen het
bouwvlak, zoals dat in het ontwerp bestemmingsplan is ingetekend. Het
bouwvlak kan passend worden gemaakt, door het vlak 1 meter te verbreden,
richting de Graaf Engelbrechtstraat. Daarmee komt de grens van het bouwvlak
op 1,42 meter van de eigendomsgrens af te liggen, de nieuwe woning heeft een
afstand van 1.83 meter tot de eigendomsgrens; zijnde de achtererfgrens van de
percelen Graaf Engelbrechtstraat 40/42/44.
De huidige loods ligt op circa 1 meter van deze grens; de nieuwe woningen
komen er dus iets verder vandaan te liggen. De nieuwe woning ligt noordoostelijk van de bestaande woningen en zal niet voor extra schaduwwerking
zorgen. Aan deze zijde van de nieuwe woning worden geen raampartijen
aangebracht. Het woon- en leefklimaat van de bestaande woningen wordt
daarmee niet aangepast.
- Ter plaatse van de woningen in het hof wordt de bestemming Verkeer
versmald en de bestemming Tuin vergroot. De weg wordt daarmee versmald
van 5,70 meter naar 4,65 meter. Een vreemde hoek aan de zuidzijde van het
hof verdwijnt hierdoor. Deze maatvoering sluit aan bij de bestaande ontsluiting
vanaf de West-Zandberg, welke vanwege de omliggende kavels niet breder kan
worden. Ook met deze versmalde maatvoering hebben de nieuwe bewoners
voldoende ruimte om op het eigen kavel te komen;

Ter verduidelijking hieronder de verbeelding van het ontwerp bestemmingsplan en
op de volgende pagina de verbeelding van het vastgesteld bestemmingsplan.

4 BIJLAGEN

De ingediende zienswijzen zijn als bijlage bijgevoegd. De NAW-gegevens van de
indieners weggelaten. De anonimiseringsverplichting vloeit voort uit de
Algemene verordening persoonsgegevens (Avg). Hierin is bepaald dat NAWgegevens van natuurlijke personen niet elektronisch beschikbaar mogen zijn. Op
rechtspersonen is dit niet van toepassing. De volledige NAW-gegevens van de
indieners zijn bekend bij de gemeente Steenbergen. Onderstaande weergave geeft
ter oriëntatie het beeld voor de ruimtelijke beoordeling van zienswijze 2.

4.1 ZIENSWIJZE 1 – WATERSCHAP

Waterschap

Brabantse Delta
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Onderwerp: wateradvies ontwerp bestemmingsplan "Hof van Engelbrecht" te Kruisland
Geachte meneer Mailoa ,
Op 12 september 2018 heeft u het ontwerp bestemmingsplan "Hof van Engelbrecht" te Kruisland toegestuurd
met het verzoek om een wateradvies uit te brengen zoals bedoeld in artikel 3.1.1 lid 1 van het Besluit
ruimtelijke ordening.
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 J. 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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4.2 ZIENSWIJZE 2

