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Gegevens bevoegd gezag

Referentienummer Datum ontvangst

Formulierversie
2015.03 Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer 2159293

Aanvraagnaam 4 2-onder-1-kapwoningen te Grou

Uw referentiecode 1516

Ingediend op 25-01-2016

Soort procedure Reguliere procedure

Projectomschrijving Het bouwen van 4 2-onder-1-kapwoningen aan de
Oosterhoutsraat te Grou

Opmerking -

Gefaseerd Nee

Blokkerende onderdelen weglaten Ja

Kosten openbaar maken Nee

Bijlagen die later komen n.v.t.

Bijlagen n.v.t. of al bekend n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam: Gemeente Leeuwarden

Bezoekadres: Oldehoofsterkerkhof 2
8911 DH  Leeuwarden

Postadres: Postbus 21000
8900 JA  Leeuwarden

Telefoonnummer: 14 058

E-mailadres algemeen: gemeente@leeuwarden.nl

Website: www.leeuwarden.nl

Bereikbaar op: Maandag-vrijdag: 8.30 - 17.00 uur. Don.: tot 19.30
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Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Woning bouwen

• Bouwen
• Uitrit aanleggen of veranderen

Bijlagen
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Formulierversie
2015.03 Locatie

1 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente Leeuwarden

Kadastrale gemeente Grouw

Kadastrale sectie A

Kadastraal perceelnummer 3083

Bouwplannaam -

Bouwnummer -

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

Ja
Nee

Specificatie locatie 4 nieuw te verdelen percelen aan de oosthoutstraat. Grond
na sloop vrijgekomen.

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie De locatie is vrijgekomen door sloopt van eerdere
bebouwing. De Vrijgekomen grond aan de Oosterhoutstraat
wordt verdeel in 4 percelen van 295 tot 306 m2.
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Formulierversie
2015.03 Bouwen

Woning bouwen
1 Woning

Gaat het om de bouw van één of
meer woningen?

Ja
Nee

Voor welke functie wordt de woning
gebouwd?

Eigen bewoning
Zorgwoning
Anders

2 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van
toepassing?

Het wordt geheel vervangen
Het wordt gedeeltelijk vervangen
Het wordt nieuw geplaatst

Eventuele toelichting -

Hebt u voor deze
bouwwerkzaamheden al eerder
een vergunning aangevraagd?

Ja
Nee

3 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen? Terrein

4 Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto
vloeroppervlakte van het bouwwerk
door de bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

Wat is de bruto vloeroppervlakte
van het bouwwerk in m2
voor uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto vloeroppervlakte
van het bouwwerk in
m2 na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

600

5 Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud
van het bouwwerk door de
bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

Wat is de bruto inhoud van het
bouwwerk in m3 voor uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto inhoud van het
bouwwerk in m3 na uitvoering van
de bouwwerkzaamheden?

2260
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6 Oppervlakte bebouwd terrein

Verandert de bebouwde
oppervlakte van het terrein
na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

Wat is de bebouwde
oppervlakte van het terrein
in m2 voor uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bebouwde oppervlakte
van het terrein in m2 na uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?

400

7 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een
seizoensgebonden bouwwerk?

Ja
Nee

Gaat het om een tijdelijk
bouwwerk?

Ja
Nee

8 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor gebruikt.

op dit moment wordt de locatie niet gebruikt (braakliggend
terrein)

Waar gaat u het bouwwerk voor
gebruiken?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Wat wordt de gebruiksoppervlakte
van de woning in m2 na uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?

472

Wat wordt de vloeroppervlakte
van het verblijfsgebied van de
woning in m2 na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

280

9 Huurwoningen

Wat is het aantal huurwoningen
waarvoor een vergunning wordt
aangevraagd?

0

Wat is het aantal
huurwooneenheden waarvoor een
vergunning wordt aangevraagd?

0

10 Koopwoningen

Wat is het aantal koopwoningen
waarvoor een vergunning wordt
aangevraagd?

4

Wat is het aantal
koopwooneenheden waarvoor een
vergunning wordt aangevraagd?

4

11 Algemeen

Bent u na voltooiing van de
werkzaamheden bewoner van het
bouwwerk?

Ja
Nee
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12 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk
gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt

Onderdelen Materiaal Kleur

Gevels

- Plint gebouw

- Gevelbekleding

- Borstweringen

- Voegwerk

Kozijnen

- Ramen

- Deuren

- Luiken

Dakgoten en boeidelen

Dakbedekking

Vul hier overige onderdelen en
bijbehorende materialen en kleuren
in.

-

13 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan
mondeling toelichten voor
de welstandscommissie/
stadsbouwmeester.

Ja
Nee
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Formulierversie
2015.03 Uitrit aanleggen of veranderen

Woning bouwen
1 Uitrit op provinciale weg

Betreft het een in- of uitrit op een
provinciale weg?

Ja
Nee

2 Uitrit aanleggen of veranderen

Wat wilt u precies gaan doen? Een nieuwe in- of uitrit aanleggen
Een bestaande in- of uitrit veranderen
Anders

Geef eventueel een toelichting op
wat u gaat doen.

bij elke woning (4 totaal) wordt een inrit aangelegd op
eigen grond, uitkomend op de Oosterhoutstraat. de
inrit is geplaatst aan de voor- / zijkant van het erf. (zie
situatietekening: 1516-BA-001_20160120.pdf)

Aan welk erf ligt de in- of uitrit? Voorerf
Zijerf
Achtererf

Vul de straatnaam in waar de in- of
uitrit op uitkomt.

Oosterhoutstraat

3 Details uitrit

Wat zijn de afmetingen van de
nieuwe in- of uitrit?

3,1m breed, (max.) 11,4m lang.

Welk materiaal wordt gebruikt? grind, of bestrating. Keuze van toekomstige koper /
eigenaar.

Zijn er obstakels aanwezig die het
aanleggen of het gebruiken van de
in- of uitrit in de weg staan?

Ja
Nee
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Formulierversie
2015.03 Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum
ingediend

Status
document

1516_BA-totaal_2016-
0120-verkleind_pdf

1516_BA-totaal-
_20160120-verkl-
eind.pdf

Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken
Situatietekening uitrit
Ontwerptekening nieuwe
of gewijzigde uitrit

25-01-2016 In
behandeling

5827-sch-overz--voor-
stel_pdf

5827-sch-overz--voor-
stel.pdf

Constructieve veiligheid
complexere bouwwerken

25-01-2016 In
behandeling

1516-Vent-Daglichtber
15-1049-DO_pdf

1516-Vent-Dagl-
ichtber 15-1049-
DO.pdf

Gezondheid
Energiezuinigheid en
milieu

25-01-2016 In
behandeling

1516-EPG ber 15-1049
DO 21012016_pdf

1516-EPG ber
15-1049 DO
21012016.pdf

Energiezuinigheid en
milieu

25-01-2016 In
behandeling



RENVOOI

BUITENKOZIJNEN EN BEGLAZING

Alle kozijnen voorzien van binnenbeglazing, tenzij anders aangegeven.

Veiligheidsbeglazing toepassen conform Bouwbesluit en NEN3569. 

In geval van tweezijdig bereikbare beglazing, tweezijdig veiligheidsglas toepassen.

INBRAAKWERENDHEID

Alle nieuwe deuren, ramen, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen 

in de uitwendige scheidingsconstructie, die volgens NEN5087 bereikbaar zijn voor 

inbraak hebben een weerstandsklasse 2 conform de norm gesteld in NEN5096.

1516-BA, 20 FEBRUARI  2016 TEKENINGEN

ARCHITECTUURSTUDIO SKA
no. naam schaal formaat datum gewijzigd

1516-BA-001 situatietekening 1:200 A3 03-11-2015

1516-BA-101 plattegrond begane grond (optie D) 1:100 A3 20-01-2016
1516-BA-102 plattegrond eerste verdieping (optie D) 1:100 A3 20-01-2016
1516-BA-103 plattegrond zolderverdieping (optie D) 1:100 A3 20-01-2016

1516-BA-101-A plattegronden (optie A) 1:100 A3 20-01-2016
1516-BA-101-B plattegronden (optie B) 1:100 A3 20-01-2016
1516-BA-101-C plattegronden (optie C) 1:100 A3 20-01-2016

1516-BA-201 doorsnede AA + BB 1:100 A3 20-01-2016

1516-BA-301 geveltekening (optie D) 1:100 A3 20-01-2016
1516-BA-301-A geveltekening (optie A) 1:100 A3 20-01-2016
1516-BA-301-B geveltekening (optie B) 1:100 A3 20-01-2016
1516-BA-301-C geveltekening (optie C) 1:100 A3 20-01-2016

1516-BA-401 constructietekening 1:100 A3 20-01-2016

1516-BA-801 GO / VG 1:100 A3 20-01-2016

1516-BA-901 impressie + materialen A3 20-01-2016

1516-BA-D.01-D.07 details 1:10 A3 20-01-2016

documenten externe adviseurs:

5827- schematische Constructief overzicht - Ingenieursburo Meijer & Joustra bv 15-01-2016
1516- Ventilatie + Daglichtberekening 15-1049 - Projekt 748 12-10-2015
1516- 1516-EPG berekening 15-1049 DO 21.01.2016 - Projekt 748 21-01-2016

ARCHITECTUURSTUDIO SKA
Smidshornerweg 9

9822 AP, Niekerk (Grootegast)

t.  0594 500 806

e. info@studio-ska.nl

I. www.studio-ska.nl

[ AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING ] 

4 TWEE-ONDER-EEN-KAP WONINGEN
OOSTERHOUTSTRAAT, GROU (FR)

[ AANPASSINGEN + AANVULLINGEN ] 
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Kavel 2
304 m2

Kavel 1
295 m2

Kavel 4
295 m2

Kavel 3
306 m2

LOCATIE
OOSTERHOUTSTRAAT
9001 CD Grou
gemeente Leeuwarden

a  r  c  h  i  t  e  c  t  u  u  r

STUDIO SKA
schaal:werk: onderdeel: tekeningnummer: datum: getekend:

4 2^1-KAP-WONINGEN TE GROU SITUATIETEKENING ST 001 20151103 1:200 TVV1516SMIDSHORNERWEG 9
9822 AP NIEKERK

TELEFOON  0594-500 806
E-MAIL  INFO@STUDIO-SKA.NL
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STUDIO SKA
schaal:werk: onderdeel: tekeningnummer: datum: getekend:

2-ONDER-1-KAP-WONINGEN GROU (FR) PLATTEGROND BEGANE GROND [OPTIE 4]  BA 101 20160120 1:100 TVV1516SMIDSHORNERWEG 9
9822 AP NIEKERK

TELEFOON  0594-500 806
E-MAIL  INFO@STUDIO-SKA.NL

RENVOOI

buitenkozijnen en -beglazing
Alle nieuwe kozijnen voorzien van binnenbeglazing, tenzij 
anders aangegeven. Veiligheidsbeglazing toepassen 
conform bouwbesluit en NEN3569.
In geval van tweezijdig bereikbare beglazing, tweezijdig 
veiligheidsglas toepassen.

brandveiligheid
De WBDBO woningscheidende wand bedraagt (conform 
Bouwbesluit 2012 nieuwbouw, artikel 2.84 tenminste 60 
minuten conform NEN6068
Gekoppelde rookmelders in de hal, woonkamer, overloop 
en zolder, e.e.a. conf. NEN2555.

inbraakwerendheid
Alle nieuwe deuren, ramen, kozijnen en daarmee gelijk te 
stellen constructieonderdelen in de uitwendige 
scheidingsconstructie, die volgens NEN5087 bereikbaar 
zijn voor inbraak hebben een weerstandsklasse 2 conform 
de norm gesteld in NEN5096.

wandafwerking bad- en toiletruimtes
vloer- en wandtegelwerk in toilet tot ≥1200+vl 
vloer- en wandtegelwerk in badkamer tot ≥2100+vl

RM

PLATTEGROND BEGANE GROND
( OPTIE D: BASIS + BIJKEUKEN + GARAGE + TUINDEUREN )
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STUDIO SKA
schaal:werk: onderdeel: tekeningnummer: datum: getekend:

2-ONDER-1-KAP-WONINGEN GROU (FR) PLATTEGROND VERDIEPING [OPTIE 4]  BA 102 20160106 1:100 TVV1516SMIDSHORNERWEG 9
9822 AP NIEKERK

TELEFOON  0594-500 806
E-MAIL  INFO@STUDIO-SKA.NL

RENVOOI

buitenkozijnen en -beglazing
Alle nieuwe kozijnen voorzien van binnenbeglazing, tenzij 
anders aangegeven. Veiligheidsbeglazing toepassen 
conform bouwbesluit en NEN3569.
In geval van tweezijdig bereikbare beglazing, tweezijdig 
veiligheidsglas toepassen.

brandveiligheid
De WBDBO woningscheidende wand bedraagt (conform 
Bouwbesluit 2012 nieuwbouw, artikel 2.84 tenminste 60 
minuten conform NEN6068
Gekoppelde rookmelders in de hal, woonkamer, overloop 
en zolder, e.e.a. conf. NEN2555.

inbraakwerendheid
Alle nieuwe deuren, ramen, kozijnen en daarmee gelijk te 
stellen constructieonderdelen in de uitwendige 
scheidingsconstructie, die volgens NEN5087 bereikbaar 
zijn voor inbraak hebben een weerstandsklasse 2 conform 
de norm gesteld in NEN5096.

wandafwerking bad- en toiletruimtes
vloer- en wandtegelwerk in toilet tot ≥1200+vl 
vloer- en wandtegelwerk in badkamer tot ≥2100+vl

balustrade 
1000+vl
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STUDIO SKA
schaal:werk: onderdeel: tekeningnummer: datum: getekend:

2-ONDER-1-KAP-WONINGEN GROU (FR) PLATTEGROND VERDIEPING [OPTIE 4]  BA 103 20160106 1:100 TVV1516SMIDSHORNERWEG 9
9822 AP NIEKERK

TELEFOON  0594-500 806
E-MAIL  INFO@STUDIO-SKA.NL

RENVOOI

buitenkozijnen en -beglazing
Alle nieuwe kozijnen voorzien van binnenbeglazing, tenzij 
anders aangegeven. Veiligheidsbeglazing toepassen 
conform bouwbesluit en NEN3569.
In geval van tweezijdig bereikbare beglazing, tweezijdig 
veiligheidsglas toepassen.

brandveiligheid
De WBDBO woningscheidende wand bedraagt (conform 
Bouwbesluit 2012 nieuwbouw, artikel 2.84 tenminste 60 
minuten conform NEN6068
Gekoppelde rookmelders in de hal, woonkamer, overloop 
en zolder, e.e.a. conf. NEN2555.

inbraakwerendheid
Alle nieuwe deuren, ramen, kozijnen en daarmee gelijk te 
stellen constructieonderdelen in de uitwendige 
scheidingsconstructie, die volgens NEN5087 bereikbaar 
zijn voor inbraak hebben een weerstandsklasse 2 conform 
de norm gesteld in NEN5096.

wandafwerking bad- en toiletruimtes
vloer- en wandtegelwerk in toilet tot ≥1200+vl 
vloer- en wandtegelwerk in badkamer tot ≥2100+vl

cv

mv
wtw

ZOLDER
ca. 21m2 GO

+1500

+1000

+2300

+1500

+1000

+2300

NOKLIJN

PLATTEGROND ZOLDER

ZOLDER
ca. 21m2 GO

cv

mv
wtw

balustrade 
1000+vl

balustrade 
1000+vl

3
1
2
2

4
4
5
5

3
1
2
2

1
0

7
0

0

350 5650 300

B

B

A

A

6150



+2615
o.k. verd.vloer

PEIL
+0000

b.k. verd.vloer
+2870

+5490
o.k. plafond

b.k. zoldervloer
+5740

b.k. nok
+10000

DOORSNEDE A

WANDOPBOUW (bi-bu):
- prefab betonwand 90mm

- isolatie 120mm
- luchtspouw 40mm

- metselwerk 100mm
  kleur: rood

Rc ≥ 5,0 m2K/W

KRUIPRUIMTE

Velux (og.) dakraam 1400x780

VERDIEPINGSVLOER OPBOUW (bi-bu):
- cementdekvloer 50mm

- kanaalplaatvloer 200mm
- oplegvilt 5mm

VLOEROPBOUW:
- cementdekvloer 50mm

- kanaalplaatvloer
- hoogwaardige isolatie 180mm

- oplegfolie Resolastic
- kruipruimte min. 500mm
- schoon zand ca. 100mm

Rc ≥ 5,0 m2K/W

SLAAPKAMER 3 SLAAPKAMER 1

WOONKAMER

ZOLDER

+1500+vl

5x PV-Panelen 1600x900 mm

a  r  c  h  i  t  e  c  t  u  u  r

STUDIO SKA
schaal:werk: onderdeel: tekeningnummer: datum: getekend:

2-ONDER-1-KAP-WONINGEN GROU (FR) DOORSNEDE AA + BB BA 201 20160120 1:100 TVV1516SMIDSHORNERWEG 9
9822 AP NIEKERK

TELEFOON  0594-500 806
E-MAIL  INFO@STUDIO-SKA.NL

+1500+vl

+2615
o.k. verd.vloer

PEIL
+0000

b.k. verd.vloer
+2870

+5490
o.k. plafond

b.k. zoldervloer
+5740

b.k. nok
+10000

DOORSNEDE B

KRUIPRUIMTE

b.k. dakrand
+2710

DAKOPBOUW (bi-bu):
- spaanplaat 12mm

- dampremmende folie
- sporen CLS235x38-600

- geïsoleerd met minerale wol
- dampdoorlatende waterkerende folie

- tengels 22x50mm
- panlatten

- vlakke dakpannen: kleur: Rood genuanceerd

RC ≥ 6,00 m2K/W

WANDOPBOUW (bi-bu):
- gipskartonplaat, 9,5mm
- osb/underlayment, 9mm

- stijl- en regelwerk:
  CLS 184x38mm,-600

  gevuld met minerale wol
- verduurzaamd vuren ventilatieregel

- houten gevelplanken 18mm

Rc ≥ 4,50 m2K/W

Velux (og.) dakraam 1400x780

VLOEROPBOUW:
- cementdekvloer 50mm

- kanaalplaatvloer Rc ≥ 5,00 m2K/W
- hoogwaardige isolatie 180mm

- oplegfolie Resolastic
- kruipruimte min. 500mm
- schoon zand ca. 100mm

Rc ≥ 5,0 m2K/W

VERDIEPINGSVLOER OPBOUW (bi-bu):
- cementdekvloer 50mm

- kanaalplaatvloer 200mm
- oplegvilt 5mm

5x PV-Panelen 1600x900 mm



VOORGEVEL ZIJGEVEL

ACHTERGEVEL ZIJGEVEL

a  r  c  h  i  t  e  c  t  u  u  r
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PLATTEGROND VERDIEPING

latei

VBI kanaalplaatvloer 200

STL
ø125

toilet
ø110

wastafel
ø40

douche
ø50

STL
ø125

raveling
conf. opgaaf leverancier

F-anker

F-anker

koppelstaven 4ø10

AL200
leidingvloer

PLATTEGROND BEGANE GROND

VBI Isolatieplaatvloer 200
Rc-waarde ≥ 5,0 m2K/W

kalkzandsteen, 100mm
binnenspouwblad

conf. opgaaf constructeur

kruipluik

meterkast

kalkzandsteen, 100mm
stabiliteitswand

conf. opgaaf constructeur

kalkzandsteen, 120mm
woningscheidende wand

conf. opgaaf constructeur

lichte scheidingswanden

gemetseld buitenspouwblad

paalfundering met geïsoleerde funderingsbalk
e.e.a. conf. opgaaf constructeur

stijl- en regelwerk

OS

toilet
ø110

WM
ø40

WD
ø40

fontein
ø40

STL
ø125

OS

keuken
ø110

OSOS

OS

PLATTEGROND ZOLDER

VBI kanaalplaatvloer 200

raveling
conf. opgaaf leverancier

F-anker

F-anker

STL
ø125

CV
ø40

koppelstaven 4ø10

ontsp.
ø75

strippen 60x6mm
op vloer
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GO = gebruiksoppervlakte

VG = verblijfsgebied

VG [m2] GO [m2]

BEGANE GROND 47,3 59

VERDIEPING 22,6 41,1

ZOLDER 0 18,1

TOTAAL 69,9 118,2

PERCENTAGE VG -GO 59%



gevelsteen: rood-oranje genuanceerd dakpan: karamisch geggolfd: natuur-roodgevelsteen accenten; oranje-rood

Materialisatie: Kleur:

Gevel: metselwerk rood-oranje genuanceerd

Gevel-accenten: metselwerk oranje-rood 

Dakpannen: keramische golfpan natuur-rood 

Afdekkers en dakkapel: vlakke plaat wit

Garage / berging: hout (donker) grijs

a  r  c  h  i  t  e  c  t  u  u  r
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2-ONDER-1-KAP-WONINGEN GROU (FR) IMPRESSIE (EXTERIEUR) = MATERIALEN BA 901 20160120 1:100 TVV1516SMIDSHORNERWEG 9
9822 AP NIEKERK

TELEFOON  0594-500 806
E-MAIL  INFO@STUDIO-SKA.NL

(bemonstering gevelstenen en dakpannen via Frisoplan.)



VLOEROPBOUW [bo-be]:
- cementdekvloer, 50mm

  vv vloerverwarming
- geïsoleerde kanaalplaatvloer
  VBI isolatieplaatvloer 200 o.g.
  Rc-waarde ≥ 5,0 m2K/W
- geventileerde kruipruimte
- bodemafsluiting, zandpakket 200mm

DTS-onderdorpel

p+0000 = PEIL
b.k. afwerkvloer

meranti kozijn

- stalen kozijnstelbeugel
- 100mm drukvaste, 
  vochtbestendige isolatie
- DPC slab
- prefab betonnen kantplank

FUNDERING:
- PS-isolatiekist, e.e.a. conf. opgaaf 
constructeur
- paalfundering, e.e.a. conf. opgaaf 
constructeur

p+0020
b.k. onderdorpel

a  r  c  h  i  t  e  c  t  u  u  r
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p+0515
o.k. kozijn

VLOEROPBOUW [bo-be]:
- cementdekvloer, 50mm

  vv vloerverwarming
- geïsoleerde kanaalplaatvloer
  VBI isolatieplaatvloer 200 o.g.
  Rc-waarde ≥ 5,0 m2K/W
- geventileerde kruipruimte
- bodemafsluiting, zandpakket 200mm

FUNDERING:
- PS-isolatiekist, e.e.a. conf. opgaaf 
constructeur
- paalfundering, e.e.a. conf. opgaaf 
constructeur

GEVELOPBOUW [bi-bu]:
- prefab betonnen binnenblad, 90mm
- hoogwaardige isolatie, 120mm

  Rc-waarde ≥ 5,0 m2K/W
- geventileerde spouw, 40mm
- gemetseld buitenspouwblad,

a  r  c  h  i  t  e  c  t  u  u  r
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p+2615
o.k. verdiepingsvloer

kunststof kozijnen
voorzien van 3-voudige beglazing

zinken bakgoot 
ca. 200x100mm

VLOEROPBOUW [bo-be]:
- cementdekvloer, 50mm
-  kanaalplaatvloer

  VBI kanaalplaatvloer 200 o.g.

DAKOPBOUW (bi-bu):
- spaanplaat 12mm
- dampremmende folie 
- sporen CLS235x38-600
- geïsoleerd met minerale wol
- dampdoorlatende waterkerende folie
- tengels 22x50mm
- panlatten
- dakpannen

RC ≥ 6,00 m2K/W

p+2865
b.k. afwerkvloer verdieping

a  r  c  h  i  t  e  c  t  u  u  r
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GEVELOPBOUW [bi-bu]:
- prefab betonnen binnenblad, 90mm
- hoogwaardige isolatie, 120mm

  Rc-waarde ≥ 5,0 m2K/W
- geventileerde spouw, 40mm
- gemetseld buitenspouwblad,

DAKOPBOUW [bi-bu]:
- spaanplaat 12mm
- dampremmende folie 
- stijl-en regelwerk 38x235 h.o.h. 600mm
- Isover systemroll 400 (o.g.) 
- dampdoorlatende waterkerende folie
- tengels 22x40mm
- panlatten
- dakpannen

RC ≥ 6,00 m2K/W

DAKRAND:
- afdekker, ca. 350mm breed
- watervast multiplex, 18mm
- rekje CLS89x38mm
- EPDM kilgoot

a  r  c  h  i  t  e  c  t  u  u  r
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DAKRAND:
- afdekker, ca. 190mm breed
 - rekje CLS89x38mm

GEVELOPBOUW [bi-bu]:
- gipskartonplaat 9,5mm
- 9mm OSB
- CLS 184x38

  190mm steenwol
  Rc-waarde ≥ 4,5 m2K/W
- ventilatielat 34mm
- verticaal houten gevel bekleding

DAKOPBOUW [bi-bu]:
- gipskartonplaat 9,5mm
- regelwerk 22x50 h.o.h. 600mm 
- CLS 140x38 h.oh. 600mm
- drukvaste, vochtbestendige EPS afschotisolatie 100mm
- EPDM

RC ≥ 6,0 m2K/W

p+2710
b.k. dakrand

p+2400
o.k. plafond

a  r  c  h  i  t  e  c  t  u  u  r
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brandveiligheid
De WBDBO woningscheidende wanden en daken bedraagt (conform 
Bouwbesluit 2012 nieuwbouw, artikel 2.84 tenminste 60 minuten 
conform NEN6068
Gekoppelde rookmelders in de hal, woonkamer, overloop en zolder, 
e.e.a. conf. NEN2555.

DAKOPBOUW [bi-bu]:
- spaanplaat 12mm
- dampremmende folie 
- stijl-en regelwerk 38x235 h.o.h. 600mm
- Isover systemroll 400 (o.g.) 
- dampdoorlatende waterkerende folie
- tengels 22x40mm
- panlatten
- dakpannen

RC ≥ 6,00 m2K/W

onderbreking panlatten van 30 mm.

Spouwplaat  of minerale wol in 
dampremmende folie verpakt
(t.b.v. WBDBO eis)

multiplex afwerklat 15x120 mm.

afdichting

strook minerale wol  (t.b.v. WBDBO eis)

OPBOUW WONINGSCHEIDENDE WAND 
[bi-bu]:
- prefab betonnen binnenblad, 90mm
- spouw 120 mm; ter plaatste van dakplaat
- prefab betonnen binnenblad, 90mm

90 120 90

150 150

300

minerale wol   40 mm (t.b.v. WBDBO eis)
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

In opdracht van haenes vastgoedontwikkelaars, voortaan “opdrachtgever” genoemd, heeft ecologisch 
adviesbureau John Melis ecologie een natuurtoets uitgevoerd. De opdrachtgever heeft, als 
initiatiefnemer, het voornemen om vier twee-onder-één-kap woningen te bouwen op een braakliggend 
perceel aan de Oosterhoutstraat in het dorp Grou, Gemeente Leeuwarden, Provincie Friesland. 
 
In de planning wordt uitgegaan van het starten van de werkzaamheden in 2016 en het opleveren van de 
woningen voor half maart 2017. De voorgenomen ingreep, waarvan in dit onderzoek wordt uitgegaan, 
omvat graaf-- en bouwwerkzaamheden. 

1.2 Globale ligging 

 
afbeelding 2. Globale ligging van het plangebied (rode cirkel). (Bron: Bing maps) 

1.3 Structuur natuurwetgeving in Nederland 

Algemeen 
De Nederlandse natuur wet- en regelgeving bestaat uit twee delen. Er is sprake van een soortgerichte 
bescherming onder de Flora- en faunawet, waarbinnen beschermde dier- en plantsoorten zijn 
opgenomen, en waarbinnen de overige soorten mede beschermd zijn onder de zorgplicht. Daarnaast is 
er sprake van een gebiedsgerichte bescherming, waarbinnen de gebieden beschermd zijn die 
aangemerkt zijn onder NNN, wat staat voor Natuur Netwerk Nederland (voorheen bekend als 
Ecologische Hoofd Structuur (EHS), en Natuurbeschermingswet 1998. Veelal betreft dit gebieden die een 
Natura2000 status hebben verkregen, zijn aangewezen als Beschermd Natuurmonument, en/of 
gebieden die aangemerkt zijn als Wetlands. Binnen deze regelgeving is de Europese Vogel- en 
Habitatrichtlijn ondervangen. 
 
Flora- en faunawet (F&F-wet) 
Het doel van de Flora- en faunawet is het in stand houden van de inheemse flora en fauna. Kwetsbare 
soorten zijn binnen deze wet beschermd, voor algemene soorten geldt de zorgplicht. Bescherming kent 
3 zwaarte klassen, tabel 1 t/m 3. Soorten uit tabel 1 zijn licht beschermd, soorten uit tabel 2 zijn matig 
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beschermd, soorten uit tabel 3 zijn zwaar beschermd. De Flora- en faunawet geldt in heel Nederland. Dit 
houdt in dat een opdrachtgever bij ruimtelijke ingrepen vanuit deze wet verplicht is zich op de hoogte te 
stellen van de ecologische waarden binnen het plangebied, en te handelen binnen de kaders van deze 
wetgeving. 
 
Natuurbeschermingswet 1998 (NB-wet) 
Deze wet geldt in en rond de aangewezen beschermde gebieden: Natura 2000 gebieden, de 
Beschermde Natuurmonumenten, en Wetlands. In en rondom deze gebieden geldt een ‘nee, tenzij’ 
principe. Aantasting van deze gebieden is in beginsel niet toegestaan. Alleen bij gegronde redenen, en 
onder voorwaarden, zijn hierop uitzonderingen mogelijk. Om voor deze uitzondering in aanmerking te 
komen zijn in beginsel een natuurtoets, en hieruit volgend een ontheffingsaanvraag nodig. Hieruit zal 
blijken of doorgang geven van de werkzaamheden mogelijk is, en welke voorwaarden hiervoor gelden. 
 
Natuurnetwerk Nederland (NNN) 
Het Natuur Netwerk Nederland (NNN) is de kern van het natuurbeleid. De NNN is in provinciale 
structuurvisies uitgewerkt en vastgelegd in de ruimtelijke verordening. Het NNN (in de wet vermeld als 
Ecologische Hoofdstructuur (EHS)) is een met elkaar in verbinding staand netwerk van natuurwaarden 
door heel Nederland. In de hiertoe aangewezen gebieden geldt een ‘nee, tenzij’ principe. Aantasting van 
deze gebieden is in principe niet toegestaan. Om ruimtelijke ingrepen die een dergelijk beschermd 
gebied aantasten toch doorgang te geven zijn in beginsel een natuurtoets, en hieruit volgend een 
vergunningsaanvraag nodig. Hieruit zal blijken of doorgang geven van de werkzaamheden mogelijk is, en 
welke voorwaarden hiervoor gelden. 

1.4 Scope van de natuurtoets 

Deze natuurtoets is opgesteld om de ecologische waarden van het plangebied te bepalen, en de, ten 
gevolge van de geplande werkzaamheden, eventuele strijdigheden met de Flora en- faunawet in kaart te 
brengen, waaruit een advies zal volgen over hoe te handelen volgens deze wet. 
 
Een initiatiefnemer is, vanuit de natuurwetgeving, bij ruimtelijke ingrepen verplicht op de hoogte te zijn 
van mogelijk voorkomende beschermde natuurwaarden binnen het plangebied, zodat hiermee rekening 
kan worden gehouden. De consequenties van de beoogde ruimtelijke ingreep zijn getoetst aan de 
bepalingen van de Flora- en faunawet. 
 
De raakvlakken met de gebiedsbescherming (Natura2000, Ecologische Hoofdstructuur) zijn globaal 
bepaald maar worden niet verder uitgewerkt in dit document. 
 
De natuur is onvoorspelbaar. Het veldbezoek beschrijft een momentopname. Indien de periode tussen 
veldbezoek en uitvoering van de ingreep meer dan een jaar wordt, dient overwogen te worden een 
herhaald veldbezoek te laten uitvoeren, hetgeen mogelijk tot gevolg heeft dat de natuurtoets wordt 
herzien. Aangezien er bij deze natuurtoets minder dan een jaar tussen het veldbezoek en de uitvoering 
zit is dat in dit geval niet relevant  

1.5 Werkwijze 

Veldbezoek 
Het veldbezoek is afgelegd door senior ecoloog J. Melis op 23 maart 2016. Ten tijde van het bezoek was 
het droog, vrij zwaar bewolkt weer, met windkracht 1 en een gemiddelde temperatuur van 8 graden. 
Het moment van uitvoeren van het veldbezoek was vanwege het jaargetijde en de 
weersomstandigheden niet geschikt voor het waarnemen van veel soorten, maar het doel van het 
veldbezoek is ook primair het inschatten van de aanwezige habitats en het verkrijgen van inzicht in het 
plangebied. 
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Bureaustudie 
Vervolgens is voor het verkrijgen van optimaal ecologisch inzicht in het plangebied een bureaustudie 
opgestart waarbij de verschillende gegevensbronnen worden geraadpleegd. Dit kunnen bronnen zijn als 
recente verspreidingsatlassen van soorten, gebiedsbeschrijvingen, openbare ecologische verslagen, en 
data vanuit de NDFF. Ook gesprekken met gebieds- en soortenexperts kunnen in de bureaustudie 
betrokken worden. Alle voor deze natuurtoets gebruikte bronnen zijn, achteraan in dit rapport, in de 
“Geraadpleegde bronnen”-lijst opgenomen. 
 
Het veldbezoek en de bureaustudie samen geven een compleet beeld van het plangebied en de 
bekende en te verwachten beschermde soorten binnen het plangebied. 
 
Maatregel(en) en effecten 
De derde stap is de beschrijving van de geplande ingreep en de omstandigheden (planning, methode) 
waarin deze uitgevoerd gaan worden. Tezamen met het veldbezoek en de bureaustudie kunnen hieruit 
eventuele strijdigheden van de plannen met de betreffende natuurwetgeving opgespoord worden, en 
kunnen eventuele kennis hiaten benoemd worden. Hieraan worden conclusies verbonden en hieruit zal 
duidelijkheid ontstaan over de eventuele noodzaak tot het nemen van vervolgstappen, met als doel de 
werkzaamheden conform de huidige Flora- en faunawet te laten plaatvinden. 
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2 Beschrijving locatie en ingreep 

2.1 Locatie 

Grou ligt, nabij de snelweg A32 Heerenveen-Leeuwarden, aan het Pikmeer en is een dorp met bijna 
6.000 inwoners. Toerisme, met name op de locaties aan de Friese meren, is van groot belang. Het 
plangebied betreft een onbebouwd perceel aan de Oosterhoutstraat in het dorp Grou in de Gemeente 
Leeuwarden, provincie Friesland. Het betreft een ca. 1.200 m2 groot braakliggend gebied, enige jaren 
geleden ontstaan na de sloop van enkele woningen, in de Oosterhoutstraat tussen de bestaande 
woningen met nummers 2a en 18. 
 

 
afbeelding 3. Luchtfoto van het gebied. Het plangebied is met een gele rechthoek aangegeven (Bron: Google earth). 

 

   
afbeelding 4. Impressie van het perceel vanaf de noordwesthoek.    afbeelding 5. Impressie van het perceel vanaf de zuidwesthoek. 
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afbeelding 6. Impressie van het perceel vanaf de zuidoosthoek.      afbeelding 7. Impressie van het perceel vanaf de noordoosthoek. 

 

 
afbeelding 8. Oosterhoutstraat met daarin het plangebied (rode rechthoek) geschetst (Bron: OpenStreetMap). 

 
De Oosterhoutstraat is een korte straat in een woonwijk met woningen van diverse bouwjaren. De 
woningen Oosterhoutstraat (nummers 2 en 2a) en de woningen aan de oneven noordzijde van de 
Oosterhoutstraat zijn relatief nieuwe woningen, maar de woningen aan de Oostergoostraat (nummers 
2, 2a en 4 t/m 20), de Jogchum Nieuwenhuisstraat (nummers 9 en 11) en de Oosterhoutstraat 
(nummers 18 t/m 22) zijn ouder. Het grasperceel grenst aan de tuinen van deze oudere huizen, die 
afgescheiden zijn met een schutting. Het perceel zelf is een grasperceel, met op enkele plaatsen wat 
gestort puin waartussen enkele kruiden opkomen. 
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2.2 Ingreep 

 
afbeelding 9. Oosterhoutstraat met daarin de vier woningen geschetst (Bron: Studio SKA). 

 
De werkzaamheden betreffen het vergraven van een braakliggend perceel en het bouwen van 4 
woningen. Dit veroorzaakt transport (aan- en afvoer van materialen), mechanische- en personele 
verstoring, geluidsoverlast en bemaling. De maatregelen vinden plaats in een actief bewoonde en 
openbaar toegankelijke straat, waar daarmee reeds bepaalde rustverstoring aanwezig is. 
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3 Raakvlakken met gebiedsbescherming 

3.1 Natuurbeschermingswet 1998 (NB-wet) 

Het plangebied ligt ca. 3 kilometer van het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied Alde Feanen. In het 
gebied tussen deze Natura2000-gebieden en het plangebied ligt een deel van een woonwijk, enkele 
straten, meren, landbouwpercelen en kanalen. De geplande ingreep, het vergraven van een 
braakliggend perceel en het bouwen van 4 woningen, heeft geen significant tijdelijk of langdurig effect 
op gebieden buiten het plangebied. Voor de geplande ingreep is een voortoetsing aan de NB-wet 
daarom niet aan de orde. 
 

   
afb. 10. Ligging plangebied (rode cirkel) ten opzichte van de            afb. 11. Ligging plangebied (rode cirkel) ten opzichte van de 
               N2000 (Bron Synbiosys).           NNN (Bron Synbiosys). 

3.2 Natuurnetwerk Nederland (NNN) 

Het plangebied ligt niet in de Ecologische Hoofdstructuur. Het dichtstbijzijnde deel van de EHS loopt aan 
de oostzijde van het Prinses Margrietkanaal dat door het Pikmeer heenloopt. De geplande ingreep, het 
vergraven van een braakliggend perceel en het bouwen van 4 woningen, heeft geen effect op gebieden 
buiten het plangebied. Er gaat geen areaal van de NNN verloren. Voor de geplande ingreep is een 
toetsing aan de Ecologische Hoofdstructuur (NNN) daarom niet aan de orde. 
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4 Resultaten veldbezoek en bureaustudie 
Waargenomen soorten en verwachte soorten (op basis van de aanwezige habitat en de bekende 
verspreiding) worden samengenomen en hun gebruik van het plangebied wordt beschreven. Hierbij ligt 
de nadruk op zwaar(der) beschermde soorten, maar er zullen ook algemene en lichter beschermde 
soorten betrokken worden indien waargenomen of van belang voor de ingreep. 

4.1 Vogels 

Alle broedgevallen van vogels zijn beschermd. Van 15 vogelsoorten zijn ook de nesten, vaste rust- en 
verblijfplaatsen jaarrond beschermd. Dit zijn soorten die vallen in de categorie 1 t/m 4 van de 
aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten (2012). Deze worden apart behandeld onder 4.1: 
“Jaarrond beschermd”. 
 
Daarnaast zijn van 34 vogelsoorten de nesten jaarrond beschermd als hier een zwaarwegende 
ecologische reden voor is. Dit zijn soorten die vallen in de categorie 5 van de aangepaste lijst jaarrond 
beschermde vogelnesten (2012). Deze soorten worden mee behandeld onder 4.1 ”Vogels, overige 
vogelsoorten”. 
 
Jaarrond beschermd 
Er zijn tijdens het veldbezoek geen jaarrond beschermde nesten aangetroffen. Er worden geen 
woningen aangetast zodat er door de directe werkzaamheden geen nesten aangetast kunnen worden 
van soorten als gierzwaluw of huismus. Voor de overige soorten ontbreken geschikte gebied om een 
nest te bouwen in of nabij het gebied. 
 
Broedvogels 
Het relatief kleine open grasperceel is ongeschikt broedgebied voor vogels. Er is constante verstoring 
door verkeer, bewoners, honden enz. Er staan geen struiken of bomen. De aanwezigheid van 
broedvogels kan in het plangebied worden uitgesloten. 
 
In de (directe) omgeving van het plangebied kunnen huismus- en gierzwaluwnesten aanwezig zijn. In 
Grou zijn meerdere nestlocaties van de huismus en gierzwaluw bekend, en zijn er ook vele nesten nog 
niet gevonden. Deze kunnen zelfs aanwezig zijn in een direct aangrenzend woonhuis, zoals bijvoorbeeld 
Oosterhoutstraat 18. 
 
In de (directe) omgeving van het plangebied kunnen ook nesten van veel voorkomende zangvogels, 
zoals spreeuw- en merelnesten aanwezig zijn . Deze kunnen zelfs aanwezig zijn in een direct 
aangrenzend woonhuis, zoals bijvoorbeeld Oosterhoutstraat 18, maar ook in de tuinen aan de zuidzijde 
van het plangebied. 

4.2 Vleermuizen 

Alle vleermuizen zijn zwaar beschermd (alle soorten F&F-wet tabel 3). Vleermuizen kunnen voor drie 
doeleinden gebruik maken van een plangebied. Er kunnen zich geschikte verblijfplaatsen bevinden 
binnen het gebied, welke tijdens 1 of meerdere seizoenen actief gebruikt kunnen worden door 
vleermuizen, te weten tijdens de zomer-, kraam-, paar- en/of winterperiode. Deze verblijven kunnen 
gebruikt worden als schuil- en rustplaats, als kraamkamer, voor de paring en/of voor de overwintering. 
 
Vleermuizen gebruiken vliegroutes voor het bereiken van hun foerageergebieden vanuit hun verblijven, 
en, sommige soorten, voor de jaarlijkse trek naar winterrustgebieden, en naar zomerhabitat. Lijnvormige 
elementen zoals bomen, dijken en watergangen worden gevolgd en onthouden. Zij vormen voor de 
vleermuizen een vaste route. Het onderbreken of verwijderen van deze elementen bij een (potentiele) 
vliegroute kan een negatief effect hebben op de mogelijkheid van vleermuizen om hun doel te bereiken. 
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Vleermuizen kunnen foerageergebieden hebben in een plangebied. Dit wil zeggen, vleermuizen komen 
via vaste routes naar het plangebied om daar in de buurt van bomen en water te jagen op muggen en 
nachtvlinders. Het verwijderen van elementen uit een plangebied kan een negatief effect hebben op de 
geschiktheid van een naastgelegen verblijf, omdat het microklimaat binnen dat verblijf erdoor kan 
veranderen. 
 
Verblijven 
Er worden voor de geplande aanpassingen geen gebouwen gesloopt, of anders aangetast, die als verblijf 
kunnen dienen voor gebouwbewonende soorten. Er worden geen bomen gekapt, of anders aangetast, 
die als verblijf kunnen dienen voor boombewonende soorten.  
 
In de (directe) omgeving van het plangebied zullen wel vleermuisverblijven aanwezig zijn. In Grou zijn 
meerdere kolonies (meervleermuis, watervleermuis, laatvlieger, gewone dwergvleermuis) bekend, en 
daarnaast zijn er vele verblijflocaties van deze, en andere soorten, (ruige dwergvleermuis, rosse 
vleermuis, gewone grootoorvleermuis), nog niet gevonden. De direct aan het plangebied grenzende 
huizen zouden potentieel vleermuis verblijven kunnen bevatten. 
 
Vliegroutes 
Er kunnen zich vliegroutes van diverse vleermuissoorten bevinden door de Oosterhoutstraat (langs de 
huizen) en achter het plangebied (langs het hek en over de tuinen). 
 
Foerageergebied 
Het gehele plangebied en de (directe) omgeving kan als foerageergebied gebruikt worden door 
meerdere soorten vleermuizen. 

4.3 Overige zoogdieren 

Tijdens het veldbezoek zijn in het plangebied sporen van (spits)muizen aangetroffen; waarschijnlijk 
huisspitsmuis en/of huismuis. Overige zoogdiersporen (vos, das, steenmarter, bunzing, hermelijn, wezel, 
mol, konijn enz.) zijn niet aangetroffen. Het voorkomen van zwaar(der) beschermde overige zoogdieren 
kan op basis van het aanwezige habitat en de bekende verspreiding uitgesloten worden. 

4.4 Reptielen, amfibieën en vissen 

Het voorkomen van zwaar(der) beschermde reptielen, amfibieën en vissen kan op basis van het 
aanwezige habitat en de bekende verspreiding uitgesloten worden. Er worden geen watergangen 
aangetast. 

4.5 Ongewervelden 

Het voorkomen van zwaar(der) beschermde ongewervelden kan op basis van het aanwezige habitat en 
de bekende verspreiding uitgesloten worden. 

4.6 Vaatplanten 

Binnen het gebied staan grassen en kruiden (zoals boterbloem en paardenbloem) en pitrus. Voorheen 
hebben hier woningen gestaan en aan de zuidzijde zijn tuinen aanwezig van andere woningen. In 
dergelijke grond kan altijd een zwaar(der) beschermde vaatplant voorkomen, maar deze is dan bewust 
als tuinplant aangeplant en waarschijnlijk afkomstig uit een tuincentrum. Het voorkomen van, door de 
natuur verspreide, zwaar(der) beschermde vaatplanten kan op basis van het aanwezige habitat en de 
bekende verspreiding uitgesloten worden. 
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5 Effecten en gevolgen 

5.1 Overzicht beschermde soorten 

In dit hoofdstuk wordt de geplande ingreep getoetst aan de aanwezige of verwachte beschermde 
soorten (zie hoofdstuk 4) binnen het plangebied, en de te verwachten risico’s voor deze soorten bij 
uitvoer van de geplande werkzaamheden. In de Flora- en faunawet zijn vooral vaste verblijfplaatsen 
(voortplantingslocaties zoals nesten, holen, kraamkolonies etc.) van belang, maar ook de functionele 
leefomgeving die de vaste verblijfplaatsen in stand houdt. 
 
Vanuit de algemene vrijstelling geldt voor ruimtelijke ontwikkelingen voor Flora-en faunawet tabel 1-
soorten een vrijstelling van de verbodsbepalingen in de wet (art. 8 t/m 12) en is derhalve geen 
ontheffing nodig. Deze soorten, die echter wel bescherming vanuit de zorgplicht genieten, zijn in de 
verdere behandeling niet meegenomen. 
 

Soortgroep Soort(en) Tabel Aanwezig 

Vogels (broed-)  -  potentieel 

Vleermuizen (meerdere soorten) F&f 3 potentieel 
tabel 1. Soort(groep)en van de Flora- en faunawet tabel 2 en 3 waarvoor het effect van de ingreep bepaald moet worden. 

5.2 Effecten op in het plangebied aanwezige flora en fauna 

Broedvogels 
Er worden binnen het plangebied zelf geen broedvogels verwacht, maar er kunnen in het 
vogelbroedseizoen nesten aanwezig zijn in en rond de huizen en in de tuinen ten zuiden van het 
plangebied.  
 
Het broedseizoen loopt ongeveer van half maart tot half juli, maar de daadwerkelijke periode is 
afhankelijk van het weer en de soort. De Flora- en faunawet schrijft geen datumgrenzen voor, de 
genoemde data zijn globaal. Ieder broedgeval is beschermd, dus indien blijkt dat er mogelijk overlast 
kan worden veroorzaakt voor een vogel aan het broeden is, ook buiten het broedseizoen, zal gewacht 
moeten worden totdat deze hiermee klaar is en uit eigen beweging is vertrokken. 
 
De werkzaamheden zelf zijn in principe niet verstorend voor broedende vogelsoorten. De soorten die in 
deze omgeving tot broeden komen zullen niet sterk kritisch zijn voor indirecte verstoring aangezien ze in 
een woonwijk broeden. Broedvogels zijn gevoelig voor verlichting op nesten. Eventuele overlast door 
verlichting is te mitigeren door de verlichting af te draaien van potentiële nesten. Zie paragraaf 6.1. 
 
Vleermuizen 
Er zijn geen verblijven in het plangebied zelf aanwezig, maar er worden zeker verblijven in de (directe) 
omgeving van het plangebied verwacht. Deze kunnen een negatief effect ondervinden van bouw- en of 
anti-diefstalverlichting of nieuwe straatverlichting na de ingreep (waarbij dit laatste buiten deze 
natuurtoets valt). Indien er directe lichtval is op een verblijf kunnen vleermuizen deze weigeren te 
verlaten of ze kunnen, na het verlaten, niet meer terugkeren.  
 
Vliegroutes van verstoringsgevoelige soorten vleermuizen worden verwacht door de straat en langs de 
bestaande huizen. Bouw- en of anti-diefstalverlichting kan deze vliegroutes ongeschikt maken, maar er 
zijn afdoende alternatieve vliegroutes mogelijk waardoor verblijven geschikt blijven en 
foerageergebieden bereikt kunnen worden. 
 
Het gebruik van het gebied door foeragerende vleermuizen is zeer waarschijnlijk. Het gebied zal dan ook 
in zijn geheel als foerageergebied moeten worden aangemerkt. Bouw- en of anti-diefstalverlichting  kan 
de potentie als foerageergebied sterk verlagen, maar er is afdoende alternatief foerageergebied 
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aanwezig. De situatie na de werkzaamheden is ook weer direct redelijk geschikt als foerageergebied, 
tenzij er blijvende verlichting wordt geplaatst. Ook hiervan kan gesteld worden dat er afdoende 
alternatief foerageergebied aanwezig is. 
 
Vleermuizen zijn gevoelig voor verlichting op verblijven, vliegroutes en foerageergebied. Eventuele 
overlast door verlichting is te mitigeren door de verlichting af te draaien van potentiële verblijven, 
vliegroutes en foerageergebied en/of door amberkleurige verlichting te gebruiken. Zie paragraaf 6.2. 
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6 Vervolgmaatregelen 
In dit hoofdstuk worden de vervolgmaatregelen beschreven voor de soorten waarvan in hoofdstuk 5 is 
bepaald dat deze mogelijk een effect bemerken van de geplande ingreep. Deze vervolgmaatregel kan 
bestaan uit het uitvoeren van nader onderzoek om de aanwezigheid te bevestigen of uit te sluiten. Maar 
de vervolgmaatregel kan ook aangeven dat er een aanvraag voor een ontheffing op de 
verbodsbepalingen in de Flora- en faunawet benodigd is. Er kan ook een lijst met mitigerende 
maatregelen staan aangegeven, waarbij de ingreep uitgevoerd kan worden zonder een ontheffing. 
Indien de ingreep zonder enig nader onderzoek, mitigatie of ontheffingsaanvraag uitgevoerd kan 
worden, wordt dat in dit hoofdstuk vermeld. 
 

Soortgroep Soort(en) Tabel Aanwezig Vervolgactie 

Vogels (broed-)  - potentieel  mitigatie, zie 6.1 

Vleermuizen (alle) F&f 3 potentieel  mitigatie, zie 6.2 
tabel 2. Soort(groep)en van de Flora- en faunawet tabel 2 en 3 waarvoor een vervolgactie benodigd is. 

6.1 Broedvogels; mitigatie 

De werkzaamheden worden, zoals gepland, buiten het broedseizoen uitgevoerd, maar broedende vogels 
zijn altijd beschermd. Als er ten tijde van de beoogde start van de werkzaamheden vogels in, of binnen 
de verstoringszone van het plangebied broeden, kunnen de werkzaamheden ter plaatse geen doorgang 
vinden tot dat de jongen zijn uitgevlogen. Voor de wet is er geen verschil tussen broedvogels gemaakt. 
Alle broedvogels zijn beschermd gedurende hun voortplantingsperiode. Dit kan voor bijvoorbeeld 
boerenzwaluwen duren van april t/m oktober. Het is niet mogelijk om een ontheffing te verkrijgen voor 
het verstoren en verjagen van broedende vogels. 
 
In het plangebied zelf worden geen broedvogels verwacht. In de huizen en de tuinen rondom het 
plangebied kunnen nesten van vogels aanwezig zijn. Dit kan zelfs gelden voor de huizen die direct 
grenzen aan het plangebied. Er moet tijdens de werkzaamheden, indien deze in het vogelbroedseizoen 
plaatsvinden, rekening gehouden worden met het vermijden van lichtoverlast op potentiële 
nestlocaties. 
 
Indien er, tijdens het vogelbroedseizoen, licht gevoerd wordt na zonsondergang en voor zonsopkomst 
moet: 
1. Lichtoverlast tijdens de werkzaamheden worden voorkomen door het licht weg te draaien van de 

huizen en tuinen om het plangebied heen. 
2. Bij twijfel kan een ter zake kundige ecoloog de situatie (vooraf) inschatten en uitsluitsel geven of de 

werkzaamheden plaats kunnen vinden. 

6.2 Vleermuizen; mitigatie 

In de huizen rondom het plangebied kunnen verblijven van vleermuizen aanwezig zijn. Dit kan zelfs 
gelden voor de huizen die direct grenzen aan het plangebied. De omgeving van de werkzaamheden kan 
in gebruik zijn als vliegroute en foerageergebied voor vleermuizen. Er moet tijdens de werkzaamheden 
rekening gehouden worden met het vermijden van lichtoverlast op potentiële foerageergebieden en 
vliegroutes. 
 
Indien er licht gevoerd wordt na zonsondergang en voor zonsopkomst moet: 
1. Lichtoverlast tijdens de werkzaamheden worden voorkomen door het licht weg te draaien van de 

huizen om het plangebied heen. Dit kan ook worden gerealiseerd door amberkleurige verlichting te 
voeren in plaats van wit- of groen licht. 
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7 Conclusies 
Flora- en faunawet 
Er zijn mitigerende maatregelen van toepassing voor broedvogels en vleermuizen. 
 
Er is voor de geplande activiteiten geen ontheffing van de verbodsartikelen in de Flora- en faunawet 
benodigd, indien die mitigerende maatregelen correct gehanteerd worden. 
 
De zorgplicht geldt altijd; zorgvuldig handelen met betrekking tot flora en fauna geldt voor alle soorten, 
ook niet- of licht beschermde soorten (tabel 1) die in dit rapport niet specifiek behandeld zijn. 
 
Natuurbeschermingswet 
Voor de geplande ingreep is een voortoetsing aan de Natuurbeschermingswet niet aan de orde. 
 
Ecologische hoofdstructuur (NNN) 
Voor de geplande ingreep is een toetsing aan de Ecologische hoofdstructuur (NNN) niet aan de orde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jubbega, april 2016 
John Melis ecologie 
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1  Inleiding 

In opdracht van Haenes Vastgoedontwikkelaars te Grou heeft Raadgevend Ingenieursbureau 
Wiertsema & Partners bv een historisch onderzoek verricht voor het perceel sectie A nummer 
3083 gelegen aan de Oosterhoutstraat te Grou. 
 

1.1 Aanleiding en doel 
Het onderzoek wordt uitgevoerd in verband met een uitbreiding van de bestaande kerk. 
 
Het doel van het vooronderzoek is het verzamelen van relevante informatie over de locatie, door 
het opvragen van informatie bij de opdrachtgever, de gemeente, het uitvoeren van 
terreininspectie en archiefonderzoek.  
 

1.2 Kwaliteitswaarborg 
Het onderzoek is verricht onder ons kwaliteitssysteem NEN-EN-ISO-9001 en ons 
milieumanagementsysteem NEN-EN-ISO-14001. Wiertsema & Partners voldoet aan de 
veiligheidsmanagementnorm VCA* * . 
 
Wiertsema & Partners is gecertificeerd volgens dit procescertificaat. Dit rapport draagt daarom 
het keurmerk ‘Kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB’.  
 
Conform de BRL SIKB 2000 maken wij u erop attent dat er geen juridische verbintenis bestaat 
tussen Architectenbureau Kijlstra-Brouwer en Wiertsema & Partners. 
 

1.3 Betrouwbaarheid en garanties 
Wiertsema & Partners accepteert op voorhand geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke 
beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van het door Wiertsema & Partners 
uitgevoerde onderzoek neemt. In een voorkomend geval adviseren wij u altijd contact op te 
nemen met ons bureau.  
 
In dit kader kan ook worden opgemerkt dat de voor het historisch onderzoek geraadpleegde 
bronnen niet altijd zonder fouten en volledig zijn. Voor het verkrijgen van historische informatie is 
Wiertsema & Partners wel afhankelijk van deze bronnen, waardoor Wiertsema & Partners niet kan 
instaan voor de juistheid en volledigheid van de verzamelde historische informatie. 
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1.4 Leeswijzer 
Na de inleiding in dit eerste hoofdstuk volgen in het tweede hoofdstuk de locatiegegevens en 
resultaten van het historisch vooronderzoek. Tot slot staan in hoofdstuk 3 de conclusies. 
 
In de bijlagen zijn kaartmateriaal, foto’s, kadastrale gegevens en is reeds verricht 
bodemonderzoek, dat is verricht op o.a. het perceel aan de Oosterhoutstraat, opgenomen. 
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2  Locatiegegevens en vooronderzoek 

Het vooronderzoek is verricht conform de NEN 5725 (Strategie voor het uitvoeren van 
vooronderzoek uit verkennend en nader onderzoek). In het vooronderzoek zijn het onderzochte 
perceel en de belendende percelen betrokken. 
 

2.1 Locatie 
Het onderzochte terrein is gelegen aan de Oosterhoutstraat in Grou. Het perceel ligt in de 
gemeente Leeuwarden en is kadastraal bekend onder sectie A nummer 3083. De coördinaten van 
de locatie volgens de Rijksdriehoeksmeting zijn X: 185,415 en Y: 567,535. In bijlage 1 is de 
kadastrale kaart en is het kadastraal bericht object weergegeven. 
 

 
Figuur 1: onderzoekslocatie Oosterhoutstraat 
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2.2 Resultaten vooronderzoek Oosterhoutstraat sectie A nummer 3083 
Voor het vooronderzoek zijn de onderstaande bronnen geraadpleegd: 
 
▲ topotijdreis 
▲ dossieronderzoek gemeente Leeuwarden; 
▲ nazcai provincie Friesland; 
▲ locatiebezoek. 
 
Topotijdreis 
Op de onderstaande figuren 2 t/m 5 is de onderzoekslocatie weergegeven vanaf 1926 tot 2015. De 
bebouwing dateert van begin jaren ’50. Tussen 2011 en 2013 zijn de woningen vervolgens 
gesloopt waarna de onderzoekslocatie tot heden braak ligt. Op de topografische kaart van 1951 is 
een verhoging/pad in het perceel waarneembaar. De exacte functie hiervan is onbekend. Voor het 
overige zijn geen verdachte elementen waarneembaar. Hierbij dient te worden gedacht aan 
voormalige bebouwing dan wel watergangen die zijn gedempt. 
 
 

 
Figuur 2: onderzoekslocatie Oosterhoutstraat rond 1926 
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Figuur 3: onderzoekslocatie Oosterhoutstraat rond 1951 
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Figuur 4: onderzoekslocatie Oosterhoutstraat rond 1952 
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Figuur 5: onderzoekslocatie Oosterhoutstraat rond 2015 
 
Bouwdossier Oosterhoutstraat sectie A nummer 3083  
De voormalige woningen met huisnummer 2b t/m 16 zijn in de periode 2011 – 2013 gesloopt. 
Vooraf de sloop heeft een inventarisatie asbest plaatsgevonden. Van de woningen aan de 
Oosterhoutstraat 2b t/m 16 is door de opdrachtgever alleen toestemming gegeven om de woning 
aan de Oosterhoutstraat 2b te inspecteren. De bevindingen hiervan zijn opgenomen in het 
rapport: Asbestinventarisatie type A conform SC-540 van woningtypen 6, A en E in de 
Prinsessenbuurt te Grou, verricht door MUG met projectnummer 3-115-07-40 d.d. 22 oktober 
2008.  
Het rapport is weergegeven in bijlage 2. Uit deze inspectie is gebleken dat de vensterbank in de 
woonkamer en het tegelboard in de tussenbouw asbest bevat. 
 
Op de schuurtjes behorend bij de te slopen woningen aan de Oosterhoutstraat 2b t/m 16 zijn 
nieuwe of geen golfplaten aangetroffen. 
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Bodemonderzoek Oosterhoutstraat sectie A nummer 3030 
In februari 2009 is door Wiertsema & Partners een verkennend milieukundig bodemonderzoek 
verricht. De gegevens hiervan zijn weergegeven in het rapport VN-45722 d.d. 12 maart 2009.  
 
Het perceel waarvoor in het onderhavige bodemonderzoek een historisch onderzoek is opgesteld 
heeft in 2009 onderdeel uitgemaakt van het bovengenoemd verkennend milieukundig 
bodemonderzoek. Op de onderstaande figuur 1 is de onderzoekslocatie weergegeven. Tevens zijn 
de boorpunten (4, 5 en 6) weergegeven die in 2009 voor het verkennend milieukundig 
bodemonderzoek op het perceel zijn verricht.  
 
 

 
Figuur 1: onderzoekslocatie aan de Oosterhoutstraat met boorpunten (onderzoek 2009) 
 
Uit dit onderzoek is gebleken dat visueel in de boringen B-4 en 5 geen antropogene bijmengen 
zijn aangetoond. In het monstermateriaal van boring B-6 is in de bodemlaag van 0.85 – 1.0 m- 
maaiveld een sterke bijmenging met slib vastgesteld. 
 
Het monstermateriaal van de boringen B-4 t/m B-6 is opgenomen in een mengmonster (MM 1) 
met het monstermateriaal van de boringen B-1 t/m B-3.  
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Uit de analyses is gebleken dat de bovengrond licht verontreinigd is met kwik, lood, zink en PAK.  
 
In het mengmonster van de ondergrond (MM 5), waarin materiaal van boring B-1 en B-6 is 
opgenomen, zijn lichte verontreinigingen met kwik, lood en molybdeen bepaald. 
 
Op het perceel is geen peilbuis geplaatst zodat over het grondwater geen conclusies kunnen 
worden getrokken. Wel zijn 2 peilbuizen geplaatst in de nabije omgeving van het perceel. Dit 
vanwege het gegeven dat het perceel onderdeel heeft uitgemaakt van een onderzoek waarbij 
meerdere percelen tegelijkertijd zijn onderzocht.  
Uit deze grondwateranalyses is gebleken dat in het grondwater lichte verontreinigingen met 
barium en benzeen zijn aangetoond. 
 
De aangetoonde gehaltes in het grondmengmonster MM 1 (bovengrond) en MM 5 (ondergrond) 
hebbe geen aanleiding gegeven tot het verrichten van nader onderzoek. 
 
Het rapport is volledig weergegeven in bijlage 3. 
 
Informatie Nazcai 
Via de bodeminformatiesite Nazcai is informatie opgevraagd van het betreffende terreindeel. 
Deze informatie is weergegeven in bijlage 4. Hieruit kan worden geconcludeerd dat wordt 
verwezen naar het bodemonderzoek dat door Wiertsema & Partners is verricht in 2009. Voor het 
overige zijn geen gegevens bekend die bekend zijn van het betreffende terreindeel. 
 
Locatiebezoek 22 februari 2016 door Wiertsema & Partners aan de Oosterhoutstraat sectie A 
nummer 3083. 
Tijdens het verrichten van het locatiebezoek, waarbij het maaiveld van het terreindeel visueel is 
onderzocht, is gebleken dat visueel afwijkingen zijn waargenomen in de vorm van bijmenging 
met puin. 
Op het perceel zijn 4 boringen tot 1 m- maaiveld verricht. Hieruit is gebleken dat in de bodemlaag  
tot 0,5 m- maaiveld een lichte tot matige bijmenging met puin is geconstateerd. 
 
Op de situatietekening in bijlage 5 zijn de boorlocaties weergegeven. In bijlage 6 volgt de 
boorstaat hiervan. In bijlage 7 is een foto van het opgeboorde bodemmateriaal weergegeven. 
 
Van het betreffende terreindeel zijn in bijlage 7 foto’s opgenomen. Deze foto’s zijn gemaakt 
tijdens het verrichten van het locatiebezoek op 22 februari 2016. 
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3   Conclusies 
Uit de resultaten van het vooronderzoek uitgevoerd voor het bebouwen van het perceel sectie A 
nummer 3083 gelegen aan de Oosterhoutstraat te Grou is gebleken dat tijdens het locatiebezoek 
visueel bijmenging met puin is waargenomen in de toplaag van het perceel. 
 
Deze bijmenging met puin is gerelateerd aan de voormalige bebouwing op het perceel. Na de 
sloopactiviteiten is dit op het perceel achtergebleven.  
Dergelijke bijmengingen kunnen lijden tot verontreinigingen met o.a. zware metalen en PAK in de 
grond. 
 
Uit de overige geraadpleegde bronnen kan worden geconcludeerd dat het perceel aan de 
Oosterhoutstraat als onverdacht kan worden beschouwd. 
 
Onder voorwaarde dat dat de sloopactiviteiten op correcte wijze zijn verricht en vooraf op de 
juiste wijze het asbest uit de te slopen objecten is verwijderd beschouwen wij het terrein als 
onverdacht en zien vanuit m ilieukundig oogpunt geen bezwaar tegen de voorgenomen 
bouwactiviteiten.  
 
Indien bij de bouwactiviteiten grond afgevoerd moet worden kan het onderzoeksrapport van 2009 
niet meer als representatief worden beschouwd wat betreft de kwaliteit van de onderzochte 
bovengrond op het perceel. De bewerkingen door de sloopactiviteiten die in de bovengrond 
hebben plaatsgevonden zijn hiervan de oorzaak.   
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Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: VN-64827-1

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 23 februari 2016
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

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

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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Kadastraal ber icht  object
Dienst  voor het  kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadast rale objecten, met  uitzondering
van de gegevens inzake hypotheken en beslagen

Bet reft : GROUW A 3083 23-2-
2016

Oosterhoutst raat  2 B  9001 CD GROU 13: 34: 51
Uw referent ie: VN-64827-1
Toestandsdatum: 22-2- 2016
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Kadast raal object
Kadastrale aanduiding: GROUW  A 3 08 3
Groot te: 12 a 25 ca
Coördinaten: 185410-567524
Omschrij ving kadast raal
object: WONEN ERF -  TUI N

Locat ie: Oosterhoutst raat  2 B
9001 CD  GROU
Oosterhoutst raat  4
9001 CD  GROU
Oosterhoutst raat  6
9001 CD  GROU
Oosterhoutst raat  8
9001 CD  GROU
Oosterhoutst raat  10
9001 CD  GROU
Oosterhoutst raat  12
9001 CD  GROU
Oosterhoutst raat  14
9001 CD  GROU
Oosterhoutst raat  16
9001 CD  GROU

Ontstaan op: 28-7-1988

Publiekrechte lij ke  beperk ingen
Er zij n geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de
Basisregist rat ie Kadaster.

Gerecht igde
EI GENDOM
Sticht ing Elk ien
De Opslach 69
8448 GV  HEERENVEEN
Postadres: Postbus:  836

8440 AV  HEERENVEEN
Zetel: GEMEENTE LEEUWARDEN
KvK-nummer: 01031575 (Bron:  Handelsregister)
Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer.

Recht  ont leend aan: HYP4   8 2 2 0/ 3 8  reeks LEEUW ARDEN    d.d. 14-2-1996
Eerst  genoemde object  in
brondocument :

GROUW A 3083

Recht  ont leend aan: HYP4   56 6 12 / 6 9    d.d. 4-6-2009
Eerst  genoemde object  in
brondocument :

GROUW A 3083

Brondocumenten mogelij k
van belang: HYP4   9 0 6 8/ 4 8  reeks LEEUW ARDEN    d.d. 16-3-1998

Nog niet  ( volledig)  verw erkte brondocum enten:
ACG  75448   d.d. 22-2-2016
HYP4   67 7 55 / 1 88    d.d. 22-2-2016
HYP4   67 7 55 / 1 27    d.d. 18-2-2016
HYP4   57 3 47 / 1 26    d.d. 28-12-2009
NAAMSWI JZI GI NG
HYP4   5 6 1 6/ 2  reeks LEEUW ARDEN
NAAMSWI JZI GI NG

Einde overzicht
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale
gegevens zich het  recht  voor als bedoeld in art ikel 2 lid 1 juncto art ikel 6 lid 3 van de
Databankenwet .
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Bodeminformatie
 deel_5_VN-64827-1

  

Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting)
Middelpunt: X 185390        Y 567577 meter

Legenda

Getoonde informatie in rapportage Zorgmaatregel

Locatie-ID Slootdempingen

Onderzoek Locaties (overlap met contour)

Verontreinigingscontour Locaties

Saneringscontour Boringen
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Inhoudsopgave

Toelichting 3
Beoordeling en advies 3
Disclaimer 3
Leeswijzer 3
Samenvatting bodeminformatie 4
Locaties (overlap met contour) 4
Aanvullende bodeminformatie 4
Bijlage: 6
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Toelichting
Deze rapportage is automatisch tot stand gekomen. De informatie is afkomstig uit het bodeminformatiesysteem van de
Provincie Fryslân en de Friese gemeenten. Uitzonderingen hierop zijn de gemeenten Leeuwarden en Smallingerland.
Voor het grondgebied van de Gemeente Leeuwarden is alleen informatie opgenomen over waterbodemverontreiniging.
Voor het grondgebied van de gemeente Smallingerland is alleen (water)bodeminformatie opgenomen welke in het kader
van de Wet bodembescherming (Wbb) is gemeld bij de Provincie Fryslân. Om volledige informatie te krijgen over de
bodemkwaliteit in de gemeenten Leeuwarden en Smallingerland dient u zich te richten tot deze gemeenten.
 
Alle in deze rapportage geraadpleegde informatiebronnen zijn in juli 2009 samengevoegd in één centrale database en
worden daar ook in onderhouden. Hierbij is geen inhoudelijke herbeoordeling van de samengevoegde informatie op de
locaties uitgevoerd. Mocht u naar aanleiding van dit rapport nog stuiten op onduidelijkheden, dan kunt u contact opnemen
met de betreffende gemeente waarin deze locatie ligt. Als het noodzakelijk is om een herbeoordeling uit te voeren van de
locatie en eventueel omliggende locaties, dan zal de betreffende gemeente het dossier met eventuele aanvullende
informatie opnieuw beoordelen en u voorzien van een nieuwe rapportage.
                   

Beoordeling en advies
Deze rapportage geeft inzicht of in het kader van de saneringsregeling van de Wet bodembescherming nog acties
ondernomen moeten worden binnen de opgegeven contour. De rapportage geeft antwoorden op de volgende vragen.
 
Is er bodeminformatie op het opgegeven adres geregistreerd?
Is er bodeminformatie binnen de opgegeven contour bekend?
Zo ja:
Wat is de kans op aanwezigheid van bodemverontreiniging dan wel de ernst van de geconstateerde verontreiniging?
Welke vervolg actie is nodig of wordt geadviseerd?
Indien antwoord op deze vragen ontbreekt kunt u zelf aan de hand van eventueel beschikbare informatie van
bodembedreigende activiteiten en onderzoekssamenvattingen een eigen oordeel vormen. Mocht u behoefte hebben aan
een bevestiging van uw oordeel neem dan contact op met de betreffende gemeente.
 
Nadere informatie over de Wet bodembescherming, de geraadpleegde informatie bronnen en gebruikte termen treft u aan in
de bijlage van dit rapport.
                   

Disclaimer
De bodeminformatie is met de grootste zorg ingevoerd. Toch kan het voorkomen dat deze informatie verouderd is,
onvolledig is of onjuistheden bevat. De Provincie Fryslân en de Friese gemeenten achten zich niet aansprakelijk voor
enigerlei schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van deze informatie. U helpt de
provincie en de gemeenten door eventuele geconstateerde fouten of gebreken te melden.
                   

Leeswijzer
Met het plaatje op bladzijde 1 kunt u in één oogopslag zien wat voor relevante bodeminformatie aanwezig is:
- groen geeft aan dat er onderzoek is uitgevoerd;
- okergeel geeft aan dat er een verontreiniging zit
- bruin geeft aan dat er een sanering heeft plaatsgevonden
- zwart geeft aan de plekken waarop een zorgmaatregel (ook kadastraal geregistreerd) van toepassing is
- oranje lijnen geven de locatiecontour aan; kleine vierkantjes geven aan dat er gegevens over bedrijfsactiviteit aanwezig
zijn
- blauwe lijnen geven de plek aan van slootdempingen of (tram en spoor)traces
- donkergroene punten geven aan waar boringen zijn gezet
- rode driehoekjes geven aan waar tanks zitten of hebben gezeten.
Het lange nummer verwijst naar een locatie-ID waaronder u nadere informatie kunt vinden in deze rapportage.
 
In het hoofdstuk Samenvatting bodeminformatie is de informatie over locaties, onderzoeken en tanks opgenomen welke
(grafisch) binnen de opgegeven contour vallen.
 
Voor de gedetailleerde informatie behorende bij een locatie wordt u verwezen naar het hoofdstuk Aanvullende
bodeminformatie.
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Samenvatting bodeminformatie

 Locaties (overlap met contour) 

 Uitgevoerde onderzoeken (overlap met contour) 

 Nog aanwezige dan wel gesaneerde tanks 

 Aanvullende bodeminformatie
 

 GROU, J.Nieuwenhuisstaat !g 

 Besluiten bij locatie 

 Onderzoeken bij locatie 

 

LOC. ID Naam Beoordeling Wbb Vervolgactie Wbb

203262 GROU, J.Nieuwenhuisstaat !g niet ernstig, licht tot matig
verontreinigd

voldoende onderzocht

Loc. ID Naam+datum onderzoek Rapportnummer Onderzoeksbureau

203262 Verkennend onderzoek NEN 5740
12-03-2009

VN-47552 Wiertsema & Partners

Gegevens niet beschikbaar

Locatiecode NZ005500029

Straat J Nieuwenhuisstraat

Huisnummer

Huisletter

Toevoeging

Postcode 9001BT

Plaats GROU

Gemeente Leeuwarden (0080)

Land-/ Waterbodem Landbodem

Bedrijfsactiviteit + kans op
bodemverontreiniging

, NSX

Beoordeling Wbb niet ernstig, licht tot matig verontreinigd

Opgelegde beperkingen Wbb

Welke vervolgactie is nodig of wordt
geadviseerd?

voldoende onderzocht

Gegevens niet beschikbaar
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Nader onderzoek 06-05-2009 

 Verkennend onderzoek NEN 5740 12-03-2009 

 Gebruiken bij locatie 

 Verontreinigingsbronnen uit het Historisch Bodembestand (HBB) 

 Nog aanwezige dan wel gesaneerde tanks 

Rapportnummer VN-47552A

Datum rapport 06-05-2009

Onderzoeksbureau Wiertsema & Partners

Aanleiding Voorgaand

Conclusie ZW: puin, kolenresten
BG: PAK >T
OG: <S

Circa 1,5 m3 grond matig verontreinigd met PAK. Geen geval van ernstige
bodemverontreiniging

Opmerkingen

Rapportnummer VN-47552

Datum rapport 12-03-2009

Onderzoeksbureau Wiertsema & Partners

Aanleiding bestemmingswijziging, VINEX, locatieontwikkeling

Conclusie ZW: puin
BG: PAK >T / Pb, Hg, Zn >S
OG: Mo >S
GW: PAK >T /  Pb, Hg >S

nader onderzoek noodzakelijk

Opmerkingen

Gegevens niet beschikbaar

Gegevens niet beschikbaar

Gegevens niet beschikbaar
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Bijlage:

1. Wet bodembescherming
 
De Wet bodembescherming (Wbb) schrijft voor, dat melding gedaan moet worden aan het bevoegde gezag als men een
bodemverontreiniging groter dan 25m3 of een grondwaterverontreiniging groter dan 100m3 vermoed. Op zo’n melding
neemt het bevoegd gezag een ‘besluit’ (voorlopige beoordeling van mate van ernst van eventueel uitvoeren van vervolg
onderzoek) of een Wbb-beschikking (ernst en urgentie tot 2006 en daarna ernst en spoedeisendheid). Ook als een sanering
is uitgevoerd neemt het bevoegd gezag over het evaluatierapport een Wbb-beschikking of ‘besluit’.                   
                   

Gemeenten en de Wet bodembescherming
 
In de meeste gevallen worden ter voorbereiding van de uitvoering van infrastructurele werkzaamheden, woningbouw,
milieuvergunningen en grondverplaatsing bodemonderzoeken uitgevoerd. Bij veel van deze onderzoeken is geen
bodemverontreiniging geconstateerd en bij sommige in beperkte mate waarbij het niet noodzakelijk was een melding zoals
bedoeld in de Wet bodembescherming door te geven aan het bevoegde gezag Wbb. Hoewel de gemeenten formeel de
uitgevoerde onderzoeken zullen hebben getoetst aan de Wet bodembescherming is het toetsingsresultaat in veel gevallen
niet vastgelegd in het bodeminformatiesysteem. Wel is bij elk rapport een conclusie of opmerking opgenomen met een
samenvatting van het rapport.
                   

Bevoegd Gezag Wet bodembescherming.
 
De Provincie Fryslân is bevoegd gezag in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb) welke op 1 januari 1995 in
werking is getreden. De gemeente Leeuwarden is bevoegd gezag voor haar eigen grondgebied. Met de invoering van de
Waterwet in 2009 is het Wetterskip Fryslân bevoegd gezag voor de waterbodems  (Provincie Fryslân is nog bij hoge
uitzondering bevoegd gezag voor waterbodems).
De besluiten en beschikkingen die zijn opgenomen in deze rapportage zijn afgegeven door de Provincie Fryslân.
Alleen beschikkingen over grondverontreiniging, voor zover de interventiewaarde zijn overschreden, zijn geregistreerd bij
het Kadaster.
                   

Het Kadaster en de Wet bodembescherming
 
Sinds 1995 worden ernstige gevallen van grondverontreinigingen ook geregistreerd bij het Kadaster.
Grondwaterverontreiniging en waterbodemverontreinigingen hoeven niet geregistreerd te worden bij het Kadaster. De
registraties in het kader van de Wet bodembescherming kunt u opvragen bij het Kadaster.
Nota Bene: Als er onderzoeken en saneringen zijn uitgevoerd voor 1995 dan zijn hier geen beschikkingen op afgegeven en
heeft ook geen registratie plaats gevonden bij het Kadaster.
                   

Bedrijven en de Wet bodembescherming
 
Bedrijven zijn verplicht om bodemonderzoek te laten uitvoeren voor het verkrijgen van een milieuvergunning. Nieuw
ontstane bodemverontreiniging (als gevolg van calamiteiten) dient direct gemeld te worden bij het bevoegd gezag. De
vervuiler zorgt onverwijld voor de volledige verwijdering van de vervuiling.
 
De gemeentelijke archieven zijn in 90’er jaren onderzocht op afgegeven milieu- en hinderwetvergunningen sinds begin 1800
betreffende bodembedreigende activiteiten. Ook zijn de Kamer van Koophandel inschrijvingen opgenomen tot 1994. In 2004
zijn dempingen, stortplaatsen en erfverhardingen toegevoegd.
De informatie over deze mogelijke bodembedreigende (bedrijfs)activiteiten kunnen gebruikt worden voor het uitvoeren van
gericht historisch en/of bodemonderzoek op een locatie. Bij ongeveer 2,5% van alle geïndiceerde locaties met mogelijke
belastende (bedrijfs)activiteiten zal naar verwachting een verontreiniging zijn achter gebleven. Hoe hoger de NSX-score van
de (bedrijfs)activiteit des groter is de kans op aanwezige verontreiniging. Bij een NSX-score lager dan 100 is de kans op
verontreiniging zeer gering. In ieder geval is dan in het kader van de saneringsregeling Wbb geen bodemonderzoek
verplicht. Bij een NSX-score van 100-300 worden locaties aangeduid als 'Potentieel ernstig'. Locaties met een NSX-score
van >300 worden aangeduid als 'Potentieel spoedeisend'.
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Burgers en de Wet bodembescherming
 
Burgers en de Wet bodembescherming
Als burger kunt u op meerdere manieren te maken krijgen met (mogelijke) bodemverontreiniging. Veel voorkomende
situaties zijn:
•  Aan- of verkoop van een woning. De verkoper heeft een informatieplicht, de koper een onderzoeksplicht naar informatie
die van invloed is op het nemen van het besluit tot (ver)koop. Bij aan- en verkoop van een perceel is het van belang om de
kwaliteit van de bodem te kennen. Als koper wilt u niet voor ongewenste verrassingen komen te staan en is het van belang
te weten of de locatie geschikt is voor uw plannen.
•  Aanvraag bouwvergunning. Indien u een bouwwerk wilt realiseren op uw perceel, dan wordt bij de behandeling van de
bouwaanvraag bij de gemeente gecontroleerd of er bodemonderzoek noodzakelijk is.
Als bodemverontreiniging de bouwplannen of aan- of verkoop belemmert of als er onaanvaardbare risico’s zijn voor mens of
milieu moet de bodemverontreiniging aangepakt worden.
                   

2. Welke gegevensbronnen zijn geraadpleegd voor deze rapportage?
 
De gegevensbronnen zijn:
1. Registraties van beschikkingen en besluiten op (mogelijke) gevallen van bodem-, grondwater- en
waterbodemverontreiniging en uitgevoerde saneringen zoals bedoeld is in het kader van de Wet bodembescherming (vanaf
1995).
2. Vermeldingen van bodemonderzoeken en bekende verontreinigingen en saneringen welke voor 1995 uitgevoerd zijn.
3. Uitgevoerde archiefonderzoeken naar mogelijk belastende (bedrijfs)activiteiten welke bodemverontreiniging hebben
kunnen veroorzaken.
4. Gegevens uit luchtfoto interpretaties waarna in vergelijking met eerder genomen luchtfoto’s sprake is van slootdempingen,
stortplaatsen en erfverhardingen waar mogelijk verontreinigd materiaal in is gebruikt.
5. Uitgevoerde waterbodem en slibonderzoeken en eventueel uitgevoerde baggerwerken en saneringen
6. Informatie uit bodem- en grondwateronderzoeken of partijkeuringen welke de gemeente vereist voor het afgeven van
bouwvergunningen (Bouwbesluit), locatieontwikkeling of grondverplaatsing (Bouwstoffenbesluit/Besluit bodemkwaliteit)
7. Brandstoftanks welke zijn verwijderd (BOOT/Activiteitenbesluit) of nog aanwezig kunnen zijn met eventuele indicatie van
aanwezige verontreiniging. (deze info is niet volledig)
                   

3. Toelichting van gebruikte termen 
 
Voor een verklaring van de termen gebruikt in deze rapportage kunt u de Begrippenlijst op de volgende webpagina
gebruiken:
 
http://www.bodemloket.nl/bodemloket-flex/bodemloket.html
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B-1
B-2
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B-4

Getekend :

Datum :

Schaal :

Formaat :

Opdracht:

Gew: 

Gew: 

Gew: 

Gew: 

VN-64827-1

24.02.16

MBK

1: 500

A4

Blad : 1-1

Nieuwbouw woningen Prinsessenbuurt, Kanaalstraat, Oosterhoutstraat
te Grou

Situatietekening

LEGENDA

Handboring
B

0 m 5 m 25 m
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Projectcode: VN-64827-1

Projectnaam: Grou

Boring: 01 t/m 04

Datum: 22-02-2016
GWS: 55
Refentievlak: maaiveld
Boormeester: rd

0

50

100

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, 
brokken klei, zwak 
roesthoudend, zwak 
wortelhoudend, geen 
olie-water reactie, 
neutraalbruin, Edelmanboor, 
puin zwak tot matig

50

Klei, matig zandig, 
donkergrijs, Edelmanboor

100
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Legenda (conform NEN 5104)
grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand
Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen
Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei
Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem
Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen
zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie
geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde
>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig
bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

zand afdichting

bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand
gemiddelde grondwaterstand
laagste grondwaterstand
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Verleende omgevingsvergunning voor de realisatie van vier 

woningen (type twee-onder-een-kap) aan de Oosterhoutstraat te 

Grou 
Van donderdag 4 augustus 2016 tot en met donderdag 15 september 2016 ligt de 

omgevingsvergunning ex artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 3° van de Wabo voor de 

realisatie van vier woningen (type twee-onder-een-kap) op het adres Oosterhoutstraat te Grou met 

bijbehorende stukken ter inzage. 

Ontwikkeling 
Het plan betreft de bouw van vier 2-onder-1-kapwoningen op een braakliggend terrein met een 
woonbestemming aan de Oosterhoutstraat te Grou. Dit verzoek is in strijd met het ter plekke 
geldende bestemmingsplan Grou aangezien op dit perceel maximaal drie woningen zijn toegestaan. 
Bovendien zijn de woningen deels buiten het bouwvlak gesitueerd. De woningen bestaan uit een 
bouwlaag met kap. Iedere woning heeft ruimte voor twee parkeerplaatsen op eigen terrein. Een 
garage wordt optioneel aangeboden. 

Inzage 
De omgevingsvergunning met bijbehorende stukken kunt u inzien: 

 in het Stadskantoor, Oldehoofsterkerkhof 2, Leeuwarden (op werkdagen van 8.30 tot 17.00 

uur en op donderdag tot 19.30 uur). Hier kunt u ook vragen stellen over het plan en de 

procedure 

 via de gemeentelijke planviewer of landelijke website ruimtelijke plannen 

Beroep 
Bent u het niet eens met deze verleende omgevingsvergunning? Dan kunt u beroep instellen bij de 

Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. U kunt alleen 

beroep instellen: 

 van 5 augustus 2016 tot en met 15 september 2016; 

 als u belanghebbende bent en een zienswijze tegen de ontwerp-omgevingsvergunning hebt 

ingediend; 

 als u belanghebbende bent en aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest tijdig 

zienswijzen bij het college in te dienen.  

Voorlopige voorziening 
Hebt u beroep ingesteld, dan kunt u tijdens de beroepstermijn een verzoek om voorlopige 

voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Postbus 150, 

9700 AD Groningen. Dit kan alleen in spoedeisende zaken. 

Het besluit treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Als binnen de beroepstermijn 

een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat 

verzoek is beslist. 


