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1 | Inleiding

1.1 | Wat willen we bereiken en op welke termijn?

Het waterschap werkt samen met de provincie Utrecht
en Gelderland aan de bescherming en waar nodig
verbetering van de ecologische kwaliteit en natuur-
waarden in en langs de beken van de Gelderse Vallei.
Hiermee wordt invulling gegeven aan de water- en
natuurdoelen uit het Reconstructieplan en de
Kaderrichtlijn Water (KRW). In het bijzonder gaat het
erom dat de beek een leefgebied en waar gewenst
een verbindende schakel (ecologische verbindingszone)
vormt voor planten en dieren en dat de verdroging van
natuurgebieden in het stroomgebied wordt bestreden.

Het waterschap en provincies Utrecht en Gelderland
hebben in 2006 de Overeenkomst Waterthema’s
Reconstructie Gelderse Vallei/Utrecht Oost getekend.
Hierin is afgesproken dat het waterschap voor 2015
de aanleg van de natte ecologische verbindingszones
en de maatregelen voor de verdroogde gebieden organiseert. De maatregelen richten zich op de verbetering van
de inrichting en het beheer van de beken of maatregelen, vermindering van emissies en/of de (planologische)
bescherming van de ecologische waarden in relatie tot andere ruimtelijke ontwikkelingen.

Het voorliggend rapport geeft de visie voor het stroomgebied van de Lunterse Beek tot 2027. Het is volgens de
Kaderrichtlijn Water de bedoeling dat uiterlijk in 2027 alle watersystemen in Nederland een goede ecologische
toestand hebben bereikt . Als belangrijke tussenstap is aangegeven welke inrichting in 2015 nodig is om de goede
ecologische toestand en de natte ecologische verbindingen uit het Reconstructieplan te realiseren. Daarbij is
nadrukkelijk gekeken of de beoogde inrichting uitvoerbaar en betaalbaar is.

De inrichtingsbeelden geven de toekomstige gewenste situatie weer voor de lange en korte termijn:

2027 - visie op hoofdlijnen voor het stroomgebied van de Lunterse Beek
2015 - inrichtingsbeeld voor de beken en direct aangrenzende gronden

1.2 | Plangebied

Binnen het stroomgebied van de Lunterse Beek liggen verschillende waterlichamen en beken. Het water uit de
Lunterse Beek stroomt via het Valleikanaal en de Eem naar de randmeren. Het stroomgebied is 11962 ha groot.
De Lunterse beek is tussen Fort Daatselaar en de instroming in het Valleikanaal 9,8 km lang.

Verdrogingsprojecten
Er zijn in het stroomgebied meerdere gebieden aangewezen als verdroogd natuurgebied.
Daarvoor wordt onderzocht of en hoe de aangewezen natuurdoelen en habitattypen in stand gehouden
kunnen worden. Het gaat om de volgende projecten:
• Antiverdroging Groot Wolfswinkel
• Antiverdroging Groeperbos
• Antiverdroging Landgoed De Buzerd (maatregelen reeds genomen)
• Antiverdroging Landgoederen Lunterse Beek
• Antiverdroging Allemanskampje (TOP-gebied)
• Antiverdroging Meeuwenkampje (TOP-gebied)
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Twee gebieden staan op de TOP-lijst van verdroogde gebieden Daar worden met voorrang maatregelen worden
uitgewerkt en genomen.

Aan de zuidzijde van het gebied is een klein stroomgebied dat afwatert via de Zijdewetering naar het Valleikanaal.
In het Stroomgebied Grift/Valleikanaal wordt daar op ingegaan. Dit gebied wordt in deze rapportage meegenomen.
Het ‘verdroogde gebied’ Meeuwenkampje ligt voornamelijk in dit stroomgebied en tegen de waterscheiding met de
Lunterse Beek.

Op kaart 1 is de ligging van het stroomgebied binnen het beheersgebied van waterschap Vallei en Eem weergegeven
en op kaart 2 de ligging van de beken en verdroogde gebieden binnen het stroomgebied.

Kaart 1
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Opgaven
Reconstructie, EHS, KRW

Harde randvoorwaarden
Infra, bebouwing, natuur

Werksessies waterschap/provincie + deskundigenbijeenkomsten

Gebiedsbijeenkomsten per stroomgebied

Voorstel aan provincie
over KRW en invulling EVZ

Kansen en ontwikkelingen

Visie stroomgebied 2027
Hoofdlijnen per deeltraject:
• principe EVZ-beekherstel
• Prioriteitsgebied emissie

Inrichtingsbeeld 2015
Uitwerking delen:
• Principeprofielen

• Schetsen

Uitvoeringsprogramma
hoe, wie, € en ha

Inspiratie uit verleden
Ontstaansgeschiedenis

Kennis watersysteem,
natuur en landschap

Ambitie vaststellen
Toetsen:

modelleren en
ha/€ overeenkomst

1.3 | Leeswijzer en verhouding deel A en B

De inrichtingsbeelden zijn ontstaan na een analyse van het gebied en in werksessies met waterschap,
provincie Utrecht en Gelderland en diverse deskundigen. Vervolgens is het inrichtingsbeeld gepresenteerd en
getoetst in een openbare bijeenkomst in het gebied. In bijllage 1 is een overzicht opgenomen van de mensen
die een bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming van het inrichtingsbeeld.
Hieronder is de aanpak schematisch weergegeven.

Het rapport is opgedeeld in 2 delen:

Visie en inrichtingsbeelden

Hierin wordt de visie en de inrichtingsbeelden gepresenteerd en toegelicht.

Onderbouwing

• Gebiedsanalyse
hoe zit het stroomgebied in elkaar, wat zijn de kwaliteiten en potenties
die benut kunnen worden en wat speelt er al.

• Afweging en onderbouwing van gemaakte keuzes voor de visie en het inrichtingsbeeld

A

B
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VISIE, INRICHTINGSBEELD
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2 | Opgaven

In dit hoofdstuk zijn de opgaven voor het stroomgebied op een rij gezet. Vertrekpunt is het Reconstructieplan en de
hierin beschreven integrale ruimtelijke inrichting voor landbouw, natuur, recreatie, water en landschap voor 2015.
Het plan is ondertekend door provincie Gelderland en Utrecht, het waterschap, gemeenten en belangenlorganisaties.
Het plan geeft ondermeer invulling aan de uitvoering van de provinciale ecologische hoofdstructuur (Natuurgebieds-
plan Gelderse vallei en Gebiedsplan Natuur en Landschap Gelderland), de wateropgaven en zonering van de landbouw.
Vanuit deze basis zijn de ecologische doelen bepaald voor de waterlichamen en Kaderrichtlijn Water (KRW) en is
invulling gegeven aan de natte ecologische verbindingszones. Het waterschap is trekker en verantwoordelijk voor het
realiseren van de waterdoelen. Daarnaast zijn er doelen, waar andere partijen voor verantwoordelijk zijn, maar waar
wel rekening mee gehouden moet worden bij het uitwerken van de inrichtingsbeelden.

Opgaven voor de inrichtingsbeelden
De visie voor 2027 en het inrichtingsbeeld voor 2015 geven invulling aan de volgende opgaven
die in het Reconstructieplan zijn vastgelegd:
• Realisatie van natte ecologische verbindingszones (EVZ) langs de Lunterse Beek

en een deel van de Nederwoudse Beek en de Buzerdse Beek.
In het oude gebiedsplan natuur en landschap Gelderse vallei van de provincie Gelderland (2002) waren ook
de bovenstrooms gelegen beken aangewezen als ecologische verbindingszone. Het nieuwe beleid voorziet de
ecologische samenhang tussen de Utrechtse heuvelrug en Veluwe met name via een robuuste verbinding door
koppeling van de gebieden Oude Lunterse Beek, Modder- en Moorsterbeek en Kallenbroek tussen Esvelderbeek
en Barneveldse Beek.
Doel van de ecologische verbindingszone langs de Lunterse beek is om de migratie en het leefgebied van
soorten die gebonden zijn aan het beekdal en de natuurgebieden in het stroomgebied zelf te vergroten.
Het streefbeeld van de verbindingszone bestaat uit een beek met waardevolle oevers en nabijgelegen
loofbossen, moeraselementen en gebieden met schraalland. De oppervlakte-eisen voor de ecologische
verbindingszone in de provincie Utrecht zijn:

In Gelderland richtte de ecologische verbindingszone op het model Winde (Overwoudse beek),
Das en Kamsalamander.

• Vastleggen en uitvoeren van maximaal haalbare maatregelen voor de Kaderrichtlijn Water (inrichting, beheer en
onderhoud) voor het verbeteren van de ecologische kwaliteit, rekening houdend met de randvoorwaarden vanuit
het grondgebruik en veiligheid en kosten.
Het niveau dat verkregen wordt na uitvoering van al die maatregelen, vormt het ecologische doel. De maatregelen
moeten zijn uitgevoerd voor 2015, tenzij er goede redenen zijn om de uitvoering later te programmeren. Van belang
is dan dat redelijke zekerheid bestaat over het behalen van beoogde doelen voor 2027. De Lunterse beek behoort
volgens de beoordelingssystematiek van de Kaderrichtlijn Water (KRW) tot het type ‘langzaam stromende midden-
en benedenloop op zand’ (R5) met de status ‘sterk veranderde beek’. Dit betekent dat er in het verleden
onomkeerbare ingrepen hebben plaatsgevonden, waardoor niet meer kan worden teruggekeerd naar een
geheel natuurlijk systeem.

• Verdroogde gebieden in het stroomgebied.
De nadere uitwerking van de maatregelen voor de verdroogde gebieden aan de hand van een GGOR-analyse
(Gewenst grond- en oppervlaktewater- regime) vindt plaats in 2008 - 2010.
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Opgaven vanuit het ruimtelijke kader
Tijdens het opstellen van de visie voor 2027 en het inrichtingsbeeld voor 2015 is rekening gehouden met besluiten
uit het ruimtelijk kader, zoals vastgelegd in het Reconstructieplan, Natuurgebiedsplan en Streekplan en op de
volgende kaarten weergegeven:
• Realisatie Ecologische Hoofdstructuur.
• Zonering van landbouw in ontwikkelings-, extensiverings- en verwevingsgebieden
• Grebbelinie: Via het Programma Grebbelinie is een inspiratieboek opgesteld hoe bij plannen om te gaan
met alle onderdelen van de voormalige Grebbelinie. De Grebbeliniedijk langs Valleikanaal, Groeperkade,
Slaperdijk, Werk aan de Engelaar en Fort Daatselaar zijn van belang.

• Landgoedontwikkeling (o.a. bij Scherpenzeel)
• Zoekgebied recreatieve mogelijkheden
• Woningbouw ten zuiden van Scherpenzeel

Bij het ruimtelijke kader en ontwikkelingen is gekeken waar kansen liggen om gezamenlijke doelen te realiseren,
waar mogelijke knelpunten optreden en waar aanvullende bescherming van de ecologische waarden nodig is.
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Kaart 4 • Zonering landbouw
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Kaart 5 • Wonen, werken, recreëren
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Kaart 6 • Ruimtelijke kwaliteit





22



3 | Visie op stroomgebied 2027

In dit hoofdstuk wordt de visie op het stroomgebied weergegeven aan de hand van een visiekaart (kaart 7)
en toelichting. In het volgende hoofdstuk wordt ingegaan op de verschillende deeltrajecten en de te nemen
maatregelen. In deel B zijn de afwegingen en onderbouwing die hebben geleid tot deze visie te vinden.

Wat willen we bereiken in dit stroomgebied?
De waterkwaliteit van de Lunterse Beek is matig, met relatief veel fosfaten die de huidige ecologische kwaliteit
beperken. De landgoederen en ontwikkelingen in de benedenloop bieden echter wel kansen om de ecologische
waarden te versterken. Om de ecologische kwaliteit van de beek te verbeteren is het streven om meer stroming en
een bochtig verloop in de benedenloop te krijgen, meer variatie in de beekbodem en oevers, en het verminderen van
voedingstoffen. Droogval in de bovenlopen is er altijd geweest en zal ook in de toekomst bij de beek blijven horen.

In de benedenloop van de Lunterse Beek wordt ingespeeld op de landgoedontwikkelingen, hier krijgen zones langs
de beek een natuurvriendelijke inrichting en beheer. De uitbreiding en versterking van natuur in en langs de beek
biedt een leefgebied aan planten en dieren en verbindt de natuurgebieden en landgoederen in het stroomgebied.
Wegen, bruggen, nutsvoorzieningen en bebouwing worden in principe niet verplaatst. Dit vormen ‘harde randvoor-
waarden’ bij het definitieve ontwerp. Wel zijn bruggen en stuwen passeerbaar gemaakt voor dieren.

Bij de inrichting van de beek wordt de recreatieve ontwikkeling van het gebied betrokken en het verhaal van de
cultuurhistorische ontstaansgeschiedenis van de beken. Het gaat bijvoorbeeld om het gegeven dat heel vroeger
water vanuit het gebied van de Valkse beken werd getransporteerd naar de Lunterse Beek.
Het is gewenst om voor de toekomst een zone van 30 - 50 meter vanuit de as van de beek te vrijwaren van
bebouwing en daarmee de ruimtelijke inpassing van het beekdal te handhaven.

Het bovenstroomse deel van de Lunterse Beek ligt in landbouwontwikkelingsgebied. De bovenlopen behouden hun
huidige loop en de prioriteit ligt hier bij het verminderen van toestroom van voedingstoffen. Waar kansen zijn voor
kleinschalige maatregelen,door bijvoorbeeld particuliere initiatieven, zal het waterschap meewerken.
Door mestvrije zones langs de bovenlopen wordt de kwaliteit benedenstrooms verbeterd. In de Overwoudsebeek
en/of Veenderbeek liggen kansen voor de realisatie van een of meerdere slibvangen en/of andere maatregelen om
nutriënten uit het systeem te verwijderen. Deze slibvang wordt als nieuwe natuur ingericht waarbij natuurontwikkeling
en het verminderen van nutriënten wordt gecombineerd.

Hoe ziet de benedenloop van de Lunterse Beek er in 2015 uit?
Het beeld richt zich op een bochtig verloop waar erosie en aanslibbing plaatsvindt Langs de beek komt een zone
van 20 meter die extensief wordt beheerd of natuurlijk wordt ingericht. Waar oude meanders aanwezig zijn (landgoed
Scherpende en Klein Wolfswinkel) kunnen deze weer uitgediept en in het profiel meegenomen worden. Hierdoor
ontstaat een verbindingszone voor beekgebonden planten en dieren en de dynamiek en wordt ecologische toestand
van de beek vergroot. De bodemhoogte kan verschillen. Door de grotere beeklengte kunnen stuwen mogelijk
verdwijnen. Dit zal gefaseerd plaats moeten vinden afhankelijk van de medewerking van de aangrenzende
grond/landgoedeigenaren. Uitgangspunt is dat de aangrenzende agrarische gronden geen overlast ondervinden.

Hoe zien de Nederwoudse Beek en Buzerdse Beek er in 2015 uit?
De Provincie Gelderland ziet de Nederwoudse beek niet meer als natte ecologische verbindingszone. Dit leidt tot
het beeld dat in het Utrechtse deel na de samenkomst met de Buzerdse Beek ten noordwesten van Fort Daatselaar
de mogelijkheden worden benut om de ecologische toestand te verbeteren. Hier zijn plannen in ontwikkeling en is
ruimte voor de beek. Om een verbinding mogelijk te maken met het gebied de Buzerd is voor de in Gelderland
gelegen Buzerdse Beek gekozen voor een kleinschalige aanpassing van het beekprofiel gericht op het vergroten
van de variatie aan vegetatie en structuren ten behoeve van beekgebonden planten en dieren.
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Visie op verdroogde gebieden
Op het landgoed De Buzerd zijn maatregelen uitgevoerd. Bij de opstelling van het GGOR (Gewenst Grond- en
oppervlaktewaterregime) wordt nog bekeken of verbetering voor natuurontwikkeling mogelijk zijn. Door de ligging
in agrarisch gebied is geen peilverandering in de Nederwoudse Beek voorzien. Bij de landgoederen rond de
Lunterse Beek worden eveneens maatregelen genomen, waarbij rekening gehouden wordt met de nieuwe inrichting
van de Lunterse Beek. Bij het Allemanskampje zal door peilbeheer en een uitbreiding van het gebied de situatie
voor blauwgraslanden verbeteren. De wijziging van het peilbeheer zal plaatsvinden in afstemming met de betrokken
agrariërs. Het Meeuwenkampje is in beheer bij Staatsbosbeheer. Op dit moment is onvoldoende zicht op de
oorzaak van de verdroging en hoe dit aan te pakken. Hiervoor zal een GGOR-analyse worden uitgevoerd.

Beheer, onderhoud en monitoring
Beheer en onderhoud is cruciaal voor het bereiken van de beoogde ecologische doelstelling. Met name langs die
delen waar de beek door natuurgebied of landgoederen grenst, is er ruimte voor beekbegeleidende beplanting in de
vorm van elzen. Voor het eindbeheer geldt voor de benedenloop van de Lunterse Beek dat een beheer van de
middenstrook van 2 keer per jaar maaien, op die delen waar geen beschaduwing is, naar verwachting noodzakelijk
blijft. De oevers kunnen minder intensief beheerd worden. Het onderhoud wijzigt afhankelijk van de inrichting van
varend onderhoud naar een natuurvriendelijker onderhoud vanaf de kant. De kosten voor beheer nemen toe door
de inzet van ander materieel en het afvoeren van maaisel. Dit wordt deels gecompenseerd door lagere kosten
als gevolg van een lagere frequentie van het maaien van de oevers. De locaties die ingericht worden voor het
verwijderen van voedingsstoffen vragen blijvend om een intensiever beheer door slib en maaisel af te voeren.
Na de inrichtingswerken is de eerste jaren gericht beheer en onderhoud nodig om de beoogde ecologische situatie
in de benedenloop van de Lunterse Beek te bereiken.

Het is in dit gebied gewenst de ontwikkeling van de chemische en biologische waterkwaliteit goed te monitoren.
Dit om maatregelen in de landbouw op de beoogde ontwikkeling te kunnen afstemmen.
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4 | Inrichtingsbeelden

Dit hoofdstuk behandelt de trajecten in het stroomgebied van de Lunterse Beek aan de hand van inrichtingsbeelden.
Het resultaat is weergeven in kaarten en dwarsprofielen. Er wordt een beeld geschetst van het toekomstige land-
schap, daarnaast wordt beschreven hoe de beek wordt ingericht en onderhouden. Onder het profiel is de breedte
van de zone aangegeven waar een functieverandering naar natuur nodig is. De totale breedte is richtinggevend.
De breedte op de linker- of rechteroever kan verschillen op basis van de beschikbaarheid van gronden, wel is het
wenselijk om een natuurzone op beide oevers te creëren voor buffering. Deze gronden worden verworven en in
beheer genomen of er worden afspraken gemaakt met de grondeigenaren over een op de natuurwaarden afgestemd
beheer. Een uitzondering hierop zijn de mestvrije zones, deze behouden hun landbouwkundige functie.
De inrichtingsbeelden vormen een programma van eisen en maatregelen voor de periode tot 2015. De maatregelen
zijn verdeeld in maatregelen voor inrichting, beheer en emissiebeperking. In deel B staan de afwegingen per beek bij
de keuze van de inrichting en maatregelen.



28

Maatregelen traject 1
Maatregel

2015
Maatregel

2027

Inrichtingsmaatregelen

Meandering in smalle meanderzone (20m) x

Aanleggen van faunapassages onder wegen x

Passeerbaar maken stuwen x

Beekbegeleidende beplanting via natuurlijke opslag x

Beheersmaatregelen

Rijdend maaien met afvoer x x

Varend maaien met afvoer x x

Emissiemaatregelen

Verminderen afspoeling erven x x

4.1 | Traject 1 Benedenloop Lunterse Beek

Landschapsbeeld
Half open tot dicht landschap met landgoederen. De beek wordt gekenmerkt door een afwisseling van beschaduwde
bosoevers en oevers met riet en ruigte.

Beekprofiel en tracé
De beek krijgt een bochtig verloop en ruimte voor natuurlijk proces van erosie en aanslibbing (‘meanderingsproces’).
Daarbij wordt waar mogelijk het vroegere verloop opgezocht. Waar mogelijk worden stuwen verwijderd. Indien de
rechte loop wordt gehandhaafd, wordt variatie in waterdiepte en bodemmateriaal aangebracht. Hierbij wordt rekening
gehouden met de benodigde afvoercapaciteit. Het beheer van de beek en aangrenzende oevers wordt afgestemd op
het doel meer ruimte te geven aan de natuur in en om de beek.

Beheer
Het ontwikkelingsbeheer bestaat net als het huidig beheer uit het 2x per jaar maaien van de middenstrook van
het natte profiel. Oevers worden jaarlijks gemaaid indien ze nieuw gegraven zijn. Begroeiing van elzen wordt daarbij
zoveel mogelijk toegelaten.
In het eindbeheer wordt afhankelijk van de beschaduwing de middenstrook van het natte profiel 2x per jaar
onderhouden en het maaisel wordt afgevoerd. De natuurvriendelijke oevers worden waar geen beekbegeleidende
beplanting aanwezig is om het jaar gemaaid, ook hier wordt het maaisel afgevoerd. De meanders worden,
afhankelijk van de inrichting, gefaseerd gemaaid en het maaisel wordt afgevoerd.

1,8m

7,5m  

 12,9m  

0.8m

5m15m

noord zuid



29

4.2 | Traject 2 Lunterse Beek

Landschapsbeeld
Half open landschap met door graslanden, bomen en rietoevers begeleide beek vormt een aantrekkelijk
uitloopgebied voor Renswoude. Ten noorden van Renswoude is het industriegebied Groot Overeem in ontwikkeling
en ten noordoosten het plan Beekweide.

Beekprofiel en tracé
De beek krijgt een bochtig verloop en ruimte voor natuurlijk proces van erosie en aanslibbing (‘meanderingsproces’).
Daarbij wordt waar mogelijk het vroegere verloop opgezocht. Waar mogelijk worden stuwen verwijderd. Het nieuwe
landgoed in ontwikkeling Klein Wolfswinkel biedt mogelijk kansen voor meanderprocessen. Indien de rechte loop
wordt gehandhaafd, wordt variatie in waterdiepte en bodemmateriaal aangebracht. Hierbij wordt rekening gehouden
met de benodigde afvoercapaciteit.

Beheer
Het beheer wordt aangepast om ruimte te geven aan de natuur in en om de beek. Zowel het ontwikkelingsbeheer
als het eindbeheer zijn gericht op het maaien van de middenbaan van het natte profiel (2x per jaar), daarbij wordt
het maaisel afgevoerd. De oevers en taluds worden deels om het jaar gemaaid en het maaisel wordt afgevoerd.
Begroeiing van elzen wordt daarbij zoveel mogelijk toegelaten.

Maatregelen traject 2
Maatregel

2015
Maatregel

2027

Inrichtingsmaatregelen

Meandering in smalle meanderzone (20m) x

Aanleggen van faunapassages onder wegen x

Beekbegeleidende beplanting via natuurlijke opslag x

Beheersmaatregelen

Varend maaien met afvoer x x

Emissiemaatregelen

Vermindering afspoeling erven x x

1,85m

4m

9,55m  

0.85m

5m15m  
Verbeteren beekproÞel binnen het huidige proÞel 

1,85m

4m

9,55m  

0.85m

30-50 m  30-50m  
benutten kansen voor meandering in combinatie met landgoed- en/of natuurontwikkeling 



4.3 | Traject 3 Lunterse Beek

Landschapsbeeld
Half open tot dicht landschap met cultuurhistorische werken en structuren. De beek wordt gekenmerkt door een
afwisseling van beschaduwde bosoevers en oevers met riet en ruigte.

Beekprofiel en tracé
De oude loop van de Lunterse Beek wordt ingericht als ecologische verbindingszone door een afwisseling van
bos- en rietoevers en deels ‘ruimte voor meanderingsprocessen’. De stuwen zijn passeerbaar voor vissen.
Bij de Nederwoudse Beek worden oude meanders weer watervoerend gemaakt. Waar geen meanders liggen
wordt de oever natuurvriendelijk ingericht.

Beheer
Het ontwikkelingsbeheer bestaat net als het huidig beheer uit het 2x per jaar maaien van de middenstrook van het
natte profiel. Oevers worden jaarlijks gemaaid indien ze nieuw gegraven zijn. Begroeiing van elzen wordt daarbij
zoveel mogelijk toegelaten.
In het eindbeheer wordt afhankelijk van de beschaduwing de middenstrook van het natte profiel 2x per jaar
onderhouden en het maaisel wordt afgevoerd. De natuurvriendelijke oevers worden waar geen beekbegeleidende
beplanting aanwezig is om het jaar gemaaid, ook hier wordt het maaisel afgevoerd. De meanders worden,
afhankelijk van de inrichting, gefaseerd gemaaid en het maaisel wordt afgevoerd.
In het ontwikkelingsbeheer worden de natuurvriendelijke oevers gefaseerd rijdend gemaaid, dit wordt jaarlijks
gedaan en het maaisel wordt afgevoerd. Het natte profiel wordt 1x per jaar gemaaid en het maaisel wordt afgevoerd.
Begroeiing van elzen wordt waar mogelijk toegelaten.

Het eindbeheer is gericht op het tweejaarlijks maaien van de natuurvriendelijke oevers, waarbij het maaisel
afgevoerd wordt. Het natte profiel wordt 1x per jaar gemaaid, ook hier wordt het maaisel afgevoerd.
Indien mogelijk wordt begrazing toegepast bij de nieuwe landgoederen. De houtopstanden worden eens
per 5-8 jaar gefaseerd afgezet.

30
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Maatregelen traject 3
Maatregel

2015
Maatregel

2027

Inrichtingsmaatregelen

Aanpassen dwarsprofiel en aanbrengen van variatie
substraat/structuren + natuurvriendelijke oever

x

Meandering in smalle meanderzone (20m) x

Aanleggen van faunapassages onder wegen x

Plaatsen van 2 overlaten x

Verwijderen stuwen x

Beekbegeleidende beplanting via natuurlijke opslag x

Beheersmaatregelen

Varend maaien met afvoer x x

Emissiemaatregelen

Verminderen afspoeling erven x x

Huidige loop wordt sterk vernauwd

Stuw
Fort Daatselaar

Stapsteen ingericht volge
Beeld: -poelen

-vochtig grasland
 -heggen/struweel

P

Oude loop is he

Stuw vervangen door vaste overlaat
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4.4 | Traject 4 Buzerdse Beek

Landschapsbeeld
Half open agrarisch landschap.

Beekprofiel en tracé
De beek behoudt zijn huidige ‘historische’ loop, wel wordt er een natuurvriendelijker beheer van de beek en
aangrenzende oever toegepast. Zo wordt ruimte gegeven aan de natuur in en om de beek en water vastgehouden.

Beheer
Het ontwikkelingsbeheer is gericht op het jaarlijks maaien van de oever, hierbij wordt het maaisel afgevoerd.
Het natte profiel blijft ongewijzigd. Het eindbeheer is gericht op maaien van de middenbaan van het natte
profiel (2x per jaar). Oevers en taluds worden om het jaar gemaaid.

Maatregelen traject 4
Maatregel

2015
Maatregel

2027

Inrichtingsmaatregelen

Aanpassen dwarsprofiel en aanbrengen van
variatie substraat/structuren

x

Beheersmaatregelen

Varend maaien met afvoer x x

Emissiemaatregelen

Vermindering afspoeling erven x x

1,8m

2,2m

7,6m

0.8m

5 m 5m



4.5 | Traject 5 Overwoudse Beek

Landschapsbeeld
Half open agrarisch landschap.

Beekprofiel en tracé
De beek behoudt over het grootste deel van het traject zijn huidige ‘historische’ loop, wel draagt het waterschap bij
aan plannen van derden voor verbetering van de ecologische kwaliteit als kansen zich voordoen. Voor het verbeteren
van de waterkwaliteit in de beek wordt de emissie van voedingsstoffen beperkt door onder andere het verminderen
van erfafspoeling en mestvrije zones. Op de grens met traject 3 wordt een stapsteen aangelegd in de vorm van
poelen, moeras en nat grasland. Tevens gaat de beek hier over circa 600 meter meanderen.

Beheer
In het ontwikkelingsbeheer wordt overgegaan op breedspooronderhoud. De oevers en taluds worden jaarlijks rijdend
gemaaid, waarbij het maaisel wordt afgevoerd. Het natte profiel wordt 2x per jaar gemaaid en het maaisel wordt
afgevoerd.
Het eindbeheer is gericht op gefaseerd rijdend maaien (1x per jaar). Het natte profiel wordt indien mogelijk
1x per jaar (anders blijft het 2x per jaar) gemaaid, waarbij het maaisel afgevoerd wordt.
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Maatregelen traject 5
Maatregel

2015
Maatregel

2027

Inrichtingsmaatregelen

Meandering in smalle meanderzone (20m) 4% x

Aanleg van slibvang (mogelijk) x

Aanleg stapstenen x

Beheersmaatregelen

Rijdend maaien en afvoer maaisel x x

Baggeren van nutriëntrijke waterbodems x

Emissiemaatregelen

Verminderen afspoeling erven x x

Nulbemesting waterkanten/bufferzones (mestvrije zones) x x

1,8m

2,2m

7,6m

0.8m
Mestvrije zone 3 m Mestvrije zone 3 m

beplanting waar kansen zich voordoen  
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4.6 | Traject 6 Lunterse Beek

Landschapsbeeld
Half open agrarisch landschap.

Beekprofiel en tracé
De beek behoudt zijn huidige ‘historische’ loop, wel wordt het beheer gericht op vegetatieontwikkeling in de beek.
Voor het verbeteren van de waterkwaliteit in de beek wordt de emissie van voedingsstoffen beperkt door onder
andere het verminderen van erfafspoeling en mestvrije zones. Mogelijk wordt binnen het gebied slibvangen
aangelegd op nog nader te bepalen plekken. Dit is afhankelijk van de resultaten van een onderzoek naar de
effectiviteit van slibvangen.
De emissie van voedingsstoffen wordt beperkt door de aanleg van slibvangen op nader te bepalen plekken.

Beheer
In het ontwikkelingsbeheer wordt overgegaan op breedspooronderhoud. De oevers en taluds worden jaarlijks
rijdend gemaaid, waarbij het maaisel wordt afgevoerd. Het natte profiel wordt 2 x per jaar gemaaid en het
maaisel wordt afgevoerd.
Het eindbeheer is gericht op gefaseerd rijdend maaien (1x per jaar). Het natte profiel wordt indien mogelijk
1x per jaar (anders blijft het 2x per jaar) gemaaid, waarbij het maaisel afgevoerd wordt.

Maatregelen traject 6
Maatregel

2015
Maatregel

2027

Inrichtingsmaatregelen
Aanleg slibvang x
Beheersmaatregelen

Rijdend maaien en afvoer maaisel onderhoud x x

Baggeren van nutriëntrijke waterbodems x

Emissiemaatregelen

Verminderen afspoeling erven x x

Nulbemesting waterkanten/bufferzones (mestvrije zones) x x

1,3m

2m

5,9m

0.3mMestvrije zone 3 m Mestvrije zone 3 m

beplanting waar kansen zich voordoen  
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Fase Activiteiten

Initiatief

• Inrichten projectteam
• Vaststellen aandachtspunten ontwerp vanuit inrichtingsbeeld
• Gebiedsproces
• Opstellen grondverwervingplan
• Vaststellen beschikbare middelen/subsidies
• Starten daadwerkelijke grondverwerving door Grondbank
• Opstellen projectvoorstel

Definitie
• Grondverwerving en beheerovereenkomsten afsluiten
• Vaststellen randvoorwaarden en deelprojecten

Ontwerp
• Opstellen inrichtingsplan per deelproject in overleg met partijen
• Onderzoeken uitvoeren
• Definitief ontwerp en begroting

Besteksfase

• Aanvraag subsidie en krediet
• Inspraak inrichtingsplan
• Opstellen bestek of contract
• Aanvraag vergunningen en wijziging bestemmingsplan
• Aanbesteding

Realisatiefase
• Gunning
• Uitvoering

Nazorg
• Start monitoring
• Beheer en onderhoud
• Afhandeling beheersovereenkomsten en eventuele schaderegelingen

5 | Uitvoeringsprogramma

5.1 | Fasering en vervolgacties

De realisatie van de inrichtingsbeelden volgt globaal de volgende planning:
1. Conform de afspraken bij de vaststelling van het Reconstructieplan streven naar de realisatie van de
inrichtingswerken voor 2015. Daarbij de recreatieve ontwikkeling betrekken in samenhang met het ‘vertellen’
van de cultuurhistorische ontstaansgeschiedenis van de beken.

2. Gericht uitvoeren van genomen besluiten ter verbetering van de chemische waterkwaliteit.
3. Tussen 2015 en 2027 slibvang(en) realiseren. De afvang van slib en het maaien en afvoer van
vegetatie dragen bij aan vermindering van de hoeveelheid voedingsstoffen benedenstrooms.

4. In 2013 bepalen welke aanvullende maatregelen nodig zijn na 2015 om de chemische waterkwaliteit
te verbeteren gericht op de beoogde ecologische toestand.

5. Uiterlijk 2021 is de inrichting gereed, en beheer en onderhoud aangepast. Daarna kan de natuur
zijn werk doen om zo de in 2027 beoogde ecologische toestand te bereiken.

Tabel 1 • Het uitwerken en voorbereiden van de realisatie van de inrichtingsbeelden vindt in fasen plaats



In tabel 2 zijn (per traject) de activiteiten, betrokken partijen, de aansluiting bij lopende plannen en initiatieven en
planning samengevat. Op kaart 8 is de locatie van lopende plannen en initiatieven weergegeven.

Tabel 2 • Overzicht activiteiten per deeltraject en binnen het stroomgebied
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Deeltraject Betrokken Partijen
Aansluiting bij
lopende plannen
en initiatieven

Gerealiseerd

1. Inrichting benedenloop
Lunterse Beek

Waterschap, Gemeente Woudenberg,
Scherpenzeel en Renswoude

Woningbouw Scherpenzeel 2015

2. Inrichting Lunterse Beek -
Renswoude

Waterschap, Gemeente Renswoude Woningbouw Groot Overeem 2015

3. Inrichting Lunterse Beek en
bovenlopen rond Fort Daatselaar

Waterschap, Gemeente Renswoude
en Ede

Ontwikkelingen Fort
Daatselaar

2015

4. Beheer Buzerdse Beek Waterschap, Gemeente Ede
Droge ecologische
verbindingszone

2015

5/6. Realisatie locaties voor natuur-
ontwikkeling met fosfaatreductie in

de beken bovenstrooms

Provincie Utrecht/Gelderland
Waterschap

Reconstructie
Synergie KRW

2027

5. Inrichting Moorsterbeek
benedenloop

Waterschap
Gemeente Leusden

SVGV
Provincie Utrecht

Robuuste verbinding
Waterberging

2015

Overige activiteiten in
het stroomgebied

Betrokken Partijen
Aansluiting bij
lopende plannen
en initiatieven

Gerealiseerd

Samenwerkingsproject nutriënten-
beheersing in landbouw in
bovenstroomse gebieden

Provincie Utrecht/Gelderland
Waterschap

Reconstructie 2027

Opstellen Beheer- en onderhoudsplan.
Integraal voor watersysteem en EVZ’s
en mede gericht op natuurdoelen.

Waterschap 2010

Uitvoering maatregelen
Antiverdroging Groot Wolfswinkel

Waterschap Opstellen GGOR gebied 2015

Uitvoering maatregelen
Antiverdroging Groeperbos

Waterschap, Utrechts Landschap
en particuliere eigenaar

Opstellen GGOR gebied 2013

Uitvoering maatregelen Antiverdroging
Landgoederen Lunterse Beek

Waterschap Opstellen GGOR gebied 2013

Uitvoering maatregelen
Allemanskampje

Provincie Gelderland, waterschap TOP gebied 2013

Uitvoering maatregelen Antiverdroging
Meeuwenkampje

Provincie Utrecht, waterschap TOP gebied 2013
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landgoedontwikkeling Scherpenzeel

landgoedontwikkeling Scherpenzeel
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Legenda
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Gerealiseerde natuurvriendelijke oevers en stapstenen
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Primaire watergangen

Kaart 8 • Lopende plannen en initiatieven
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5.2 | Kosten en benodigde hectaren en doeltypen

De kostenraming is gebaseerd op eenheidsprijzen en hoeveelheden voor de maatregelen die in tabel 3 zijn
samengevat. De lengtes geven aan over welk traject ingericht en/of beheerd wordt in de periode tot en met 2015.
Voor de beheermaatregelen is het ontwikkelings- of overgangsbeheer aangegeven. Naar verwachting is na aanleg
voor een periode van circa 5 jaar een ontwikkelingsbeheer nodig.

Tabel 3 • Maatregelen en hoeveelheden

Tabel 4 geeft de kosten voor inrichting en grondverwerving voor de periode 2008-2015 en 2015-2027.

Tabel 4 • Kostenraming voor inrichting en grondverwerving

De geraamde kosten voor het project Lunterse Beek zijn hoger dan oorspronkelijk geraamd in de waterovereenkomst.
Dit is het gevolg van de extra kosten voor grondaankoop en inrichting, doordat de inrichting benedenstrooms
robuuster is opgepakt vanwege de kansen die er zijn vanuit landgoedontwikkeling. De kosten kunnen lager worden
indien kan worden meegelift met ontwikkelingen en plannen van eigenaren en niet alle gronden verworven hoeven
te worden.

Tabel 5 geeft de jaarlijkse meer- en minderkosten door de veranderingen in beheer en onderhoud. Hierbij is
onderscheid gemaakt in ontwikkelingsbeheer, dat nodig is om de gewenste situatie te bereiken, en eindbeheer
(circa 5 jaar na aanleg), dat nodig is om de gewenste situatie te handhaven. Negatieve of minderkosten treden
op wanneer een bepaald type beheer niet of minder wordt uitgevoerd (zie tabel 4).

Lunterse Beek

Maatregelen m/st. ha
Inrichtingsmaatregelen

Aanpassen dwarsprofiel en aanbrengen variatie substraat/structuren 3.307 1
Aanpassen dwarsprofiel en aanbrengen variatie substraat/structuren + natuurvriendelijke oever 3.650 5

Meandering in smalle meanderzone (20 m) 8.296 17

Aanleg stapsteen 4

Aanleggen van faunapassages onder wegen 6

Passeerbaar maken stuwen 2
Verwijderen stuwen 2

Aanplanten van houtopstanden 3.864

Aanleg van slibvang 12

Beheersmaatregelen

Rijdend maaien en afvoer maaisel 40.972
Baggeren van nutrientrijke bodems (slibvang) 2000 (indicatief)

Emissiemaatregelen

Vermindering afspoeling erven 33

Nulbemesting waterkanten/bufferzones (mestvrije zones) 40.972

4e trap RWZI Woudenberg

Vermindering grondwateronttrekking

Waterlichaam/beek 2008-2015 Subtotaal 2015-2027 Subtotaal Totaal

Inrichtings-
kosten

Grond-
verwerving

2008-2015
Inrichtings-
kosten

Grond-
verwerving

2015-2027 2008-2027

Lunterse Beek €2.949.000 €1.614.200 €4.563.300 €3.272.100 €857.500 €4.129.600 €8.692.900



Tabel 5 • Jaarlijkse meer- en minderkosten voor beheer en onderhoud

In tabel 6 zijn de benodigde en beschikbare ha’s en km ingedeeld naar natuurdoeltypen. Het betreft de hectaren die
aan de Lunterse Beek toebedeeld zijn bij de opstelling van het inrichtingsbeeld. Ook wordt aangegeven welke lengte
wordt heringericht en welke doelen worden nagestreefd.

Tabel 6 • Te realiseren doelen
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Beheersmaatregelen Ontwikkelingsbeheer Eindbeheer
Rijdend maaien en afvoer maaisel €81.900 €45.400

Varend maaien zonder afvoer € -17.500 € -17.500

Varend maaien met afvoer €19.300 €18.800

Baggeren van nutriëntrijke bodems (slibvang) €13.000

subtotaal jaarlijkse minder/meerkosten onderhoud €83.700 €46.700

Beek km Ha Natuurdoeltypen
Beschikbare ha’s natuurgebiedsplan
Gelderse Vallei

Lunterse Beek GLD 5,1 8,5
Moeras, beek, nat
soortenrijk grasland,
natuurbos (elzenbos)

20 ha

Lunterse Beek UTR 10,1 18,5 Moeras, soortenrijke plas
30 ha EVZ
12 ha nieuwe natuur

Natuurontwikkeling met
fosfaatreductie

12 Moeras, soortenrijke plas

Verdroogde locaties km Ha Natuurdoeltypen Beschikbare ha’s natuurgebiedsplan

Groot Wolfswinkel 3
Nat soortenrijk grasland,
hakhout en griend, bos
verhoogde natuurwaarden

Groeperbos 5

Overige landgoederen 8
Nat soortenrijk grasland, hak-
hout en griend, bos verhoog-
de natuurwaarden

Meeuwenkampje 8

Nat soortenrijk grasland,
veenmoerasrietland en
moerasheide, natte heide,
hakhout en griend, natuurbos

89 ha nieuwe natuur
27 ha bestaande natuur

Allemanskampje 6
Nat schraal grasland,
blauwgrasland

De Buzerd - idem

Totaal cluster 15 39



41

5.3 | Haalbaarheid en uitvoerbaarheid

De uit te voeren inrichtingsprojecten passen binnen het ruimtelijke kader van de reconstructie en het
natuurgebiedsplan. De gronden kunnen binnen bestaande afspraken worden toegewezen of beschikbaar komen.
Via de Overeenkomst Waterthema’s is door partijen de benodigde financiering toegezegd en is afgesproken het
nodige te doen om in 2015 de wateropgave in het gebied gereed te hebben.

Beschikbaarheid gelden en instrumentarium
Toewijzing van de beschikbare natuurhectaren voor ecologische verbindingszones en nieuwe natuur aan de Lunterse
Beek om de inrichtingsbeelden bij voorkeur voor 2015 te kunnen realiseren. Als toetskader voor de toewijzing geldt
het Natuurgebiedsplan en het daarin gestelde doelbereik voor de natuur.

Grondverwerving en overeenkomsten
Voor de Lunterse beek is de verwachting dat via samenwerking met landgoedeigenaren en de aankoop van
een beperkte hoeveelheid agrarische gronden het inrichtingsbeeld voor 2015 gerealiseerd kan worden.
Het waterschap blijft uitgaan van ‘vrijwillige’ medewerking van eigenaren. In overeenstemming met de overeenkomst
Waterthema’s onderzoekt het waterschap de medewerking van eigenaren. Op basis daarvan wordt de provincie
verzocht de aankoop of het medegebruik te regelen. Op het moment dat het waterschap zekerheid heeft over
aankoop of medegebruik start het waterschap met ontwerp en uitvoering.
De volgende activiteiten en besluiten zijn nodig:
• Een gezamenlijk beeld bij gemeente, provincie en waterschap over een grondverwervingplan
voor dit gebied en afstemming over de aanpak.

• Het organiseren van de mogelijkheid om snel met eigenaren afspraken te maken over vergoedingen indien er de
bereidheid is tot medewerking zonder grondoverdracht of beheerovereenkomsten. Dit gebeurt op basis van reeds
gevoerde of nog te voeren gesprekken met eigenaren om vast te stellen welke medewerking verwacht kan worden.

5.4 | Samenwerking met andere partijen

In overeenstemming met de Overeenkomst Waterthema’s ‘trekt’ het waterschap de inrichting van de Lunterse Beek,
maar realisatie kan niet zonder de samenwerking en afstemming met andere gebiedspartijen. De inrichtingsbeelden
zijn samen met de provincie Utrecht en Gelderland opgesteld en in de streek gepresenteerd.
Het is zeer gewenst om met de gebiedspartijen gezamenlijk te bespreken hoe een tijdige uitvoering van
plannen bevorderd kan worden. Een aantal initiatieven is in gang gezet om de samenwerking te optimaliseren.
Meerdere grondeigenaren vragen nadrukkelijk bij de concrete planvoorbereiding en ontwerpfase betrokken te zijn.
Iedere partij heeft haar eigen rol in het project (zie tabel 7).

Tabel 7 • Gebiedspartijen en rollen

Gebiedspartij Rol en verantwoordelijkheid

Waterschap Vallei & Eem
• Trekker inrichting beken
• Trekker uitvoering verdrogingsprojecten
• Medefinancier

Provincie Utrecht en Gelderland

• Trekker planfase TOP gebieden verdroging
• Grondverwerving
• Medefinancier
• Toetser doelbereik

Gemeente Woudenberg, Ede,
Scherpenzeel en Renswoude

• Vaststellen bestemmingsplan
• Trekker ruimtelijke plannen

SVGV • Gebiedscoordinator

Grondeigenaren (agrarisch,
landgoed, Utrechts Landschap)

• Ter beschikking stellen grond, beheerder



5.5 | Beheer, onderhoud en monitoring

Naast de realisatie van de inrichting is het zaak om te zorgen voor een duurzaam beheer en bescherming
van de ecologische kwaliteit van de beken en borging van de inrichtingsbeelden in de organisatie op de korte
en lange termijn.

Planologische en juridische bescherming in relatie tot ruimtelijke ontwikkelingen
Planologische en juridische bescherming biedt een handvat om gewenste en ongewenste activiteiten
in het beekdal te sturen:
• Ingerichte oevers en meanderzone worden door het waterschap in de legger opgenomen
• Ingerichte oever en meanderzones komen in eigendom en beheer van het waterschap of er worden
beheerovereenkomsten met de grondeigenaren afgesloten

• Verankering van de natuurbestemming in het bestemmingsplan. De breedte van de zone is ondermeer afhankelijk
van andere functies en wordt bepaald door waterschap en provincie(s). Voor gronden binnen de Ecologische
Hoofdstructuur en de ecologische verbindingszones geldt in ieder geval het ‘nee- tenzij’ principe.
Significante schade aan natuurwaarden is niet toegestaan, tenzij er zwaarwegende maatschappelijke
belangen zijn. In dat geval moeten de natuurwaarden gecompenseerd worden

• Indien mogelijk verankering van een planologische bescherming van de beken in het provinciaal
waterplan en/of bestemmingsplan: ‘blauwe contour’

Beheer- en monitoringsplan
Het Waterschap Vallei & Eem stelt een beheer- en monitoringsplan op dat de principes vastlegt ten aanzien van:
• Eigendom en beheer
• Verankering in de legger en keur
• Handhaving
• Monitoring en gegevensbeheer
• Cyclus en organisatie van beheer en monitoring

Het detailbeheer per water wordt uitgewerkt bij het opstellen van het ontwerp en de inrichtingsplannen voor beken en
verdroogde gebieden. Via de cyclus van beheer en monitoring wordt tussentijds getoetst of de ecologische doelen
bereikt worden en of aanpassing van beheer of aanvullende maatregelen nodig zijn. De inrichtingsbeelden geven op
hoofdlijnen aan wat de inrichtingskwaliteit is die wordt nagestreefd. Dit vraagt meer in detail nog om een nadere uit-
werking in de te verwachten en te monitoren soorten en vegetatietypen. Hiervoor wordt een aparte notitie opgesteld.
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6 | Gebiedsanalyse

De kansen en knelpunten voor versterking van de ecologische kwaliteit in het stroomgebied zijn in beeld gebracht en
op kaart gezet (volgende bladzijden). In dit hoofdstuk volgt een beknopte samenvatting van de belangrijkste punten
die gebruikt zijn bij de ontwikkeling van de visie en de inrichtingsbeelden.

Historische ontwikkeling
Met deze kaart is historische kennis over het gebied beschikbaar waaruit de werking van het watersysteem door de
jaren heen is af te leiden. Dit vormt een inspiratiebron voor de toekomstige inrichting en ontwikkelingen van de beek.
Het historische stroomgebied wordt voor een groot deel gekenmerkt door het kampenlandschap, broek- en heide-
ontginningen en enkele heide- en boscomplexen. Het landschap is kleinschalig doordat de smalle kavels beplant zijn.
In het kampenlandschap zijn de percelen onregelmatig verkaveld, maar de heideontginningen zijn herkenbaar aan
een zeer regelmatige smalle verkaveling.
Tijdens de 19e en 20e eeuw hebben grote veranderingen plaatsgevonden. De stedelijke gebieden zijn behoorlijk
uitgebreid. Ten behoeve van o.a. de landbouw heeft het landschap verschillende ontwikkelingen doorgelopen.
Zo heeft er ruilverkaveling en schaalvergroting plaatsgevonden, en zijn beplantingsstructuren veelal verdwenen.
De heideontginningen in de omgeving van Ederveen zijn herkenbaar. Er zijn nog enkele relicten van het kampen-
landschap aanwezig. Het overige deel van het kampenlandschap is zeer diffuus. De heidecomplexen zijn nauwelijks
meer aanwezig. Door de inrichting van de Lunterse Beek, mede in samenhang met landgoedontwikkeling kan een
deel van de oude structuren weer herkenbaar gemaakt worden.

Karakterisering van het stroomgebied
Het stroomgebied van de Lunterse Beek omvat uit 11692 ha. Daarvan is 51 % in agrarisch gebruik, 39% natuur en
10% bebouwd gebied. Het hoger gelegen oostelijk deel van het gebied behoort tot het Veluwemassief. In het gebied
liggen verschillende landgoederen.

Watersysteem
De waterkwantiteitskaart laat zien waar de primaire watergangen en kunstwerken zoals vispassages
en stuwen liggen.
Na aanleg van het Valleikanaal mondt de Lunterse Beek daarin uit (zie verder Stroomgebied Heiligenbergerbeek).
Vanaf Fort Daatselaar loopt de benedenloop ten zuiden van Scherpenzeel.
De bovenlopen Munnikenbeek en Fliertse beek zijn voor de afwatering van het gebied Ederveen. De Nederwoudse
beek, Buzerdse Beek, Overwoudse Beek en Lunterse Beek zorgen voor de afwatering van het gebied tussen
Lunteren, Barneveld en Scherpenzeel. Vroeger werd kwelwater vanuit het gebied van de Valkse Beek (nu afwaterend
naar de Barneveldse Beek) naar het huidige stroomgebied van de Lunterse Beek geleid.

Chemische en biologische waterkwaliteit
De waterkwaliteit bepaalt mede de mogelijkheden voor herstel en ontwikkeling van natuur in de beek.
Fosfaat is een beperkende factor hierbij. Op deze kaarten is de huidige kwaliteit te zien.
De chemische waterkwaliteit is matig. Riooloverstorten voldoen in dit gebied aan de regelgeving.

Het stroomgebied van de Lunterse Beek levert na de RWZI’s de grootste bijdrage aan de afstroming van fosfaat
richting randmeren. Vooral de Fliertse beek heeft een hoog gehalte aan in water opgelost fosfaat.

De ecologische toestand is eveneens laag, er komen weinig voor stromende wateren karakteristieke soorten voor.
Deze lage beoordeling hangt samen met het normaliseren (strak profiel) en/of rechttrekken van de beken ten
behoeve van het agrarische landgebruik.

Harde randvoorwaarden
In het gebied vormen de ligging van de wegen en hoofdleidingen voor de nutsvoorzieningen, en bestaande en geplande
bebouwing het uitgangspunt voor de toekomstige inrichting van de beek, Ook gebieden waar de ontwikkeling van de
landbouw voorop staat stellen randvoorwaarden aan de ontwikkeling van het beekdal. Voor de ecologische verbin-
dingszone is van het belang dat de barrièrewerking van infrastructuur opgeheven of verzacht wordt.
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Kaart 11 • Waterkwaliteit (chemisch)
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Kaart 12 • Waterkwaliteit (biologisch)
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7 | Afweging en onderbouwing keuzes

In dit hoofdstuk worden de specifieke opgaven vanuit de Kaderrichtlijn Water, provinciale ecologische verbindingszo-
nes en de Robuuste verbinding tussen de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug beschreven in relatie tot de potenties
van de beken, de mogelijkheden die vanuit de harde randvoorwaarden en het ruimtelijke beleid. Daarna worden de
afwegingen op het niveau van het stroomgebied en de trajecten inzichtelijk gemaakt.

7.1 | Van opgaven tot inrichtingsbeeld

In het onderstaande schema zijn de stappen weergegeven bij de afweging van de maatregelen
voor de realisatie van de opgaven vanuit de Kaderrichtlijn Water en de ecologische verbindingszone.

53

Referentiebeeld KRW: de beek heeft alle kenmerken 
van een natuurlijke beek.

Opgave ecologische verbindingszone: de beek 
verbindt natuurgebieden, waardoor het leefgebied 
van beekgebonden planten en dieren vergroot 
wordt.

Wat is de ecologische meerwaarde?

Is er ruimte beschikbaar (vanuit EHS, initiatieven en/of lopende plannen?
Is de beek van oorsprong een meanderende beek?

•
•
•
•

mogelijke maatregelen

Geen inrichtingsmaatregelen.

Verbetering structuur en stroming beek: 
de beek behoudt de huidige loop met een 

Realisatie ecologische verbindingszone 
+ verbetering structuur en stroming beek: 
de beek behoudt de huidige loop met een 

Realisatie ecologische verbindingszone 
+ beekherstel: de beek gaat meanderen 
binnen de bedding.

Realisatie ecologische verbindingszone + 
beekherstel: de beek gaat meanderen en 
mag buiten de bedding treden.

Afweging KaderrichtlijnWater én ecologische verbindingszone

Afweging KaderrichtlijnWater

REFERENTIEBEELD
hoogste ambitie

huidige
ecologische 

situatie

Maximaal Ecologisch Potentieel
sterk veranderd waterlichaam

resultaat visie 2027

Goed Ecologisch Potentieel
sterk veranderd waterlichaam

resultaat inrichtingsbeeld 2015

onomkeerbare 
ingrepen

herstelmaatregelen
opheffen stuwen
meandering
vispassage
vergroten stroming

•
•
•
•

Referentiebeeld KRW: de beek heeft alle kenmerken 
van een natuurlijk beek.

Opgave ecologische verbindingszone: de beek 
verbindt natuurgebieden, waardoor het leefge-
bied van beekgebonden planten en dieren 
vergroot wordt.

Wat is de ecologische meerwaarde?

Is er ruimte beschikbaar (vanuit EHS, initiatieven en/of lopende plannen)?
Is de beek van oorsprong een meanderende beek?

•
•
•
•

mogelijke maatregelen

Geen maatregelen

Verbeteren structuur en stroming beek: 
de beek behoudt de huidige loop met een 

Realisatie ecologische verbindingszone + 
verbetering structuur en stroming beek: 
de beek behoudt de huidige loop met een 

Realisatie ecologische verbindingszone 
+ verbetering beekherstel: de beek gaat 
meanderen binnen de bedding. 

Realisatie ecologische verbindingszone + 
verbetering beekherstel: de beek gaat me-
anderen en mag buiten de bedding treden. 



Bij de keuze voor maatregelen is het van belang om het “waarom” achter de opgaven in acht te houden:
• Waarom stroming vergroten? Stromend water verbetert de ecologische kwaliteit van de beken, waardoor planten
en dieren die in stromend water leven, weer kunnen voorkomen.

• Waarom een gelijkmatiger afvoerpatroon creëren (stuwen verwijderen)? Om de ecologische waarden te
verbeteren is het gewenst om een gelijkmatiger afvoerpatroon (een natuurlijk peil) te creëren. Om een natuurlijk
peil te bereiken moet de beekloop verlengd en de beekbodem opgehoogd worden om de werking van stuwen op
te heffen.

• Waarom variatie aanbrengen in bodem- en oeverstructuren? Variatie aan bodem- en oeverstructuren is effectief
ten aanzien van de verbetering van ecologische waarden. Variatie aanbrengen kan op twee verschillende manieren.
Ten eerste door herinrichting van de beek (beekprofiel). Ten tweede kunnen andere beheersmaatregelen worden
toegepast om begroeiing in de beek te bevorderen.

• Waarom natuur verbinden en het leefgebied flora en fauna vergroten in en langs de beek? Door het leefgebied
van beekgebonden planten en dieren te vergroten en voor uitwisseling te zorgen, worden de ecologische waarden
verbeterd.

• Waarom voedingsstoffen verminderen? Een vermindering van voedingsstoffen in het stroomgebied verbetert de
ecologische kwaliteit van het Randmeer en de beken. Het levert meer variatie en schonere beken op.

7.2 | Afwegingen op stroomgebiedniveau

Een gerichte combinatie van de opgaven en beschikbare gronden voor de realisatie van de ecologische verbindings-
zone, landgoedontwikkeling en de bestemming van nieuwe natuur biedt duidelijk mogelijkheden voor verbeteringen in
waterkwaliteit en de ecologische toestand.

Verbetering van de ecologische toestand hangt sterk samen met permanente watervoerendheid en stroming.
Omdat bovenstrooms in het stroomgebied het water vrijwel tot stilstand kan komen en meerdere (gestuwde) beken
kunnen droogvallen zijn daar de kansen beperkt. Uit het onderzoek (2007) blijkt dat gemiddeld genomen iets hogere
afvoeren in droge perioden mogelijk zijn door het aanbrengen van meer stuwen en/of het verminderen van de
drainage door het dempen van sloten. De piekafvoeren kunnen echter toenemen. Tegelijkertijd blijven stroomsnel-
heden laag en kan door de zandige ondergrond droogval blijven optreden. De optie om een vroeger bestaand
systeem van water aan- en afvoer met aanvoer van kwelwater uit de Valkse Bekensysteem garandeert geen
permanente stroming en heeft als negatief effect dat de aanvoer naar het systeem van de Barneveldse Beek
verminderd.
Meandering leidt tot meer dynamiek van peilen in de beek, maar ook tot frequenter inunderen van de naastgelegen
gronden en is dus enkel mogelijk op die plekken waar voldoende ruimte is en waar inundatie past bij het grond-
gebruik (natuur/landgoederen). Het huidige afvoerprofiel is bij het bestaande gebruik noodzakelijk. De stroming
zal in de zomer naar verwachting beperkt blijven.

De inrichting van het gebied van rond 1900 biedt een goed referentiepunt voor eventuele landschaps-ecologische
(herstel)maatregelen. Zo was er voorheen een geleidelijk gebogen verloop. Afhankelijk van de kansen die zicht
voordoen vanuit het aangrenzende grondgebruik (bijvoorbeeld de medewerking van landgoedeigenaren) en de
beschikbare ruimte wordt in de Lunterse Beek gekozen voor meandering of het aanpassen van het beekprofiel.
Het aanpassen van het beekprofiel moet zorgen voor meer afwisseling in diepte en ruimte voor vegetatieontwikkeling
en daarmee een verbetering van de ecologische toestand.
De geringe afvoer in droge perioden en de relatief hoge kosten zijn een argument om de oorspronkelijke afvoer lijn
naar de Oude Lunterse Beek en Heiligenbergerbeek niet te herstellen. Cultuurhistorisch wordt daarmee voorrang
gegeven aan de keuze om alle water vanuit het gebied ten oosten van de Grebbelinie via het Valleikanaal
(samenhang met Grebbelinie) af te voeren.

De matige waterkwaliteit vraagt om een verlaging van de fosfaatconcentraties en beperking van de afzet van
fosfaatrijk slib. Vermindering vraagt ook bovenstrooms maatregelen in de bovenlopen. Deze liggen in agrarisch
gebied. De ruimte voor maatregelen is beperkt. Voor de Nederwoudse Beek is als ecologische verbindingszone
beheer van de gronden (nulbemesting) langs de beek een optie.
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7.3 | Afwegingen Lunterse Beek

De Lunterse Beek behoort tot het type ‘langzaam stromende midden- en benedenloop op zand’ (R5) en heeft de
voorlopige status van sterk veranderde beek. Vanuit de systematiek van de KRW is het Maximaal Ecologisch
Potentieel (MEP, doelstelling voor 2015) en het Goed Ecologisch Potentieel (GEP, doelstelling voor 2027) voor de
beek afgeleid, dat hieronder in kengetallen is samengevat:

** GEP is afgeleid voor zomergemiddelde (maximaal P is geen relevante waarde voor deze beek)

De beek vormt de verbindende groen-blauwe ader tussen de landgoederen en aangrenzende natuurgebieden in
de benedenloop. Hierdoor ontstaat een gradiënt met een afwisseling van vochtige graslanden, ruigten en beek-
begeleidende beplanting van els en es direct langs de beek en drogere bloemrijke graslanden en eikenbossen
in de natuurgebieden op de flanken.
Deze situatie versterkt de beleving van wonen en verblijven in het gebied. Economische activiteiten die daarop
aansluiten kunnen profiteren.
De plannen dragen bij aan de vermindering van de afstroming van nutriënten richting de randmeren. Het doel
daarvan is geen risico bij het zwemmen door groei van blauwalgen. In algemene zin betekent vermindering van
de fosfaatbelasting verbetering van de waterkwaliteit en ecologische toestand benedenstrooms.
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Lunterse Beek

Traject 1,2,3,5

Langzaam stromende middenloop/benedenloop op zand (R5)

Referentiebeeld:
Het water heeft een matige stroming. In de zomer zal de beek geheel stagnant kunnen worden. Er zijn geen doelen voor het voor-
komen van stromingsindicatoren voor macrofauna en vis. De ecologische doelstelling voor een beek ligt dan ook laag. In de beek
zijn vele stuwen aanwezig, door herinrichting en eventueel meandering zijn er hooguit 1 of 2 opgeheven. Ondergedoken waterplan-
ten komen goed tot ontwikkeling, maar onderhoud is nodig om dichtgroei te voorkomen. Ook is onderhoud nodig van de oever, die
als verbindingzone ingericht is, waarbij afvoer van maaisel plaats vindt om te voedselrijke situaties en verruiging te voorkomen.

Voorlopige status van sterk veranderde beek

Kwaliteitselement MEP GEP Huidige toestand Beleidsdoel 2015

Fytoplankton EKR (zonder herschaling) nvt

Waterplanten EKR (zonder herschaling) 0,4 0,3 0,16 0,25

Macrofauna EKR (zonder herschaling) 0,4 0,3 0,26 0,3
Vissen EKR (zonder herschaling) 0,4 0,3 0,33 0,3

Temp (°C) maximale dagwaarde 26

Zuurgraad (-) range tussen minumum en maximum 7,0 - 8,4

Zuurstof minimaal verzadigingspercentage 50 41 50

Zoutgehalte maximale saliniteit 39

Stikstof (mg/l) maximaal gehalte totaal N 6,8

Fosfaat (mg/l) maximaal gehalte totaal P ** 0,52 **



7.4 | Afwegingen bovenlopen

De bovenlopen Nederwoudse Beek, Overwoudse Beek en Buzerdse Beek zijn niet aangeduid als waterlichaam in het
kader van de KRW. De bovenlopen waren wel aangewezen als ecologische verbindingszone. In het nieuwe beleid van
Gelderland zijn geen hectares voor nieuwe natuur meer toegekend aan deze beken.

Dit leidt tot het beeld dat in het Utrechtse deel na de samenkomst met de Buzerdse Beek rond Fort Daatselaar de
mogelijkheden worden benut om de ecologische toestand te verbeteren. Hier zijn plannen in ontwikkeling en is
ruimte voor meandering van de beek. Om een verbinding mogelijk te maken met het (verdroogde) natuurgebied
de Buzerd is voor de in Gelderland gelegen Buzerdse Beek gekozen voor een kleinschalige aanpassing van het
beekprofiel gericht op het vergroten van de variatie aan vegetatie en structuren ten behoeve van beekgebonden
planten en dieren.

De overige beektrajecten bovenstrooms liggen in landbouwgebied en behouden hier hun huidige loop. Een belangrijk
gegeven is dat de hoger gewaardeerde natuur benedenstrooms met meer zekerheid ontstaat bij lage gehalten aan
fosfaat in het water en gebonden aan slib. Daarom is het van belang om bovenstrooms te werken aan het beheer-
sen van de afstroming van nutriënten naar het oppervlaktewater.
Deze taak ziet het waterschap als onderdeel van de uitvoering van het Reconstructieplan in samenspraak met
nieuwe initiatieven en structuurverbetering in de landbouwgebieden. Het waterschap is beschikbaar om onderzoek
en samenwerking technisch inhoudelijk te ondersteunen. In 2015 wordt definitief bepaald welke maatregelen nodig
zijn onder het toezicht van de KRW.
Aanvullend adviseert het waterschap om nieuwe natuur te ontwikkelen op de overgang tussen landbouwgebied naar
de deel van de beken waar een hogere ecologische toestand wordt nagestreefd. Deze plekken worden bij voorkeur
ingericht in lagere delen van het terrein met een groot deel open water en als onderdeel van het beekdal. De beek
stroomt door deze ‘depressie’. Daar ontstaat door bezinking van slib en de vegetatiegroei een extra mogelijkheid om
de afvoer van fosfaat te beperken. Per locatie kunnen de mogelijkheden worden verkend. Mogelijke locaties zijn de
Buzerdse Beek, waarmee mede de benedenstroomse EVZ versterkt kan worden en bovenstrooms van Renswoude.
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Bijlage 1 | Betrokken deskundigen en bijdragen

Het opstellen van de inrichtingsbeelden is een initiatief van het Waterschap Vallei en Eem en de Provincie Utrecht en
Gelderland in het kader van de Waterovereenkomst Reconstructie. De inrichtingsbeelden zijn in de periode juni 2007
tot maart 2008 tot stand gekomen in een interactief proces, waarbij naast medewerkers van het waterschap en
beide provincies, een klankbordgroep van het Algemeen Bestuur van het waterschap, deskundigen en bewoners en
gebruikers in het gebied betrokken zijn.



Uitgave Waterschap Vallei & Eem i.s.m. provincie Utrecht en provincie Gelderland, Fokkerstraat 16, 3830 AJ Leusden Telefoon 033 - 43 46 000
E-mail info@wve.nl Internet www.wve.nl Tekst Ilva Noorda en Janet Olthof Illustraties Jantine Schinkelshoek en Joris van der Vet Foto’s Hans Verhorst,
Michael Becker Wikipedia, medewerkers waterschap Vormgeving en opmaak Afdeling Algemene Zaken, team Communicatie Mei 2008

Waterschappen zijn overheidsorganisaties die zorgen voor veilige dijken, optimale waterstanden en schoon water in sloten, beken, kanalen en plassen.
Waterschap Vallei & Eem doet dit in het gebied tussen de Utrechtse Heuvelrug, de randmeren, de Veluwe en de Nederrijn.
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1 INLEIDING 
 

 

1.1 Opdracht  

 

In opdracht van Waterschap Vallei en Veluwe is op 13, 14, 21 en 28 juni 2013 door 

adviesbureau Certicon Kwaliteitskeuringen B.V. een verkennend bodem- en 

waterbodemonderzoek uitgevoerd in en rondom de Lunterse beek in de gemeente 

Renswoude. Dit onderzoek is uitgevoerd volgens protocollen NEN5720:2009 en 

NEN5740:2009. 

 

 

1.2 Aanleiding en doel 

 

Aanleiding tot het uitvoeren van het (water)bodemonderzoek is de geplande 

herinrichting van het gebied. 

 

Het doel van het verkennend bodem- en waterbodemonderzoek is in drie gedeelten 

onder te verdelen: 

• aantonen dat op de locatie redelijkerwijs gesproken geen verontreinigende 

stoffen aanwezig zijn in de grond of het freatisch grondwater in gehalten 

boven de streefwaarde of het geldende achtergrondgehalte 

• bepalen van de kwaliteit en kwantiteit van het aanwezige slib en de huidige 

waterbodem om te beoordelen welke mogelijkheden er voor toepassing of 

verspreiding van het op te baggeren / te dempen materiaal zijn 

• bepalen van de civieltechnische mogelijkheden aan de hand van een 

korrelverdeling van de te ontgraven gedeelten 

 

 

1.3 Betrouwbaarheid 

 

Certicon Kwaliteitskeuringen B.V. streeft bij elk bodemonderzoek naar een optimale 

representativiteit. Een bodemonderzoek is een momentopname en is gebaseerd op 

het verrichten van een beperkt aantal boringen en het nemen van een beperkt aantal 

monsters. Op basis van de beschikbaar gestelde informatie is een onderzoeksstra-

tegie vastgesteld en wordt aangenomen dat deze representatief is voor de onder-

zoekslocatie. Hierdoor blijft het mogelijk dat locale afwijkingen in de samenstelling 

van grond en/of grondwater aanwezig zijn, welke tijdens het onderzoek niet naar 

voren komen. Certicon Kwaliteitskeuringen B.V. acht zich niet aansprakelijk voor 

hieruit voortvloeiende schade of gevolgen van welke aard ook. 

 

Tussen Certicon en de opdrachtgever is geen sprake van een relatie, die de 

onafhankelijkheid en integriteit van Certicon zou beïnvloeden en/of haar 

werkzaamheden zou kunnen belemmeren. 
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2 VOORONDERZOEK 
 

Het vooronderzoek is volgens NEN5725 (landbodem) en NEN5717 (waterbodem) 

uitgevoerd. 

 

2.1 Locatiegegevens 

 

Adres   Lunterse beek nabij Utrechtseweg 3 Renswoude 

Gemeente  Renswoude 

Huidig gebruik  Beek / landbouwgrond  

Toekomstig gebruik Beek / overstromingsvlakte  

Oppervlakte  ca. 2,7 ha 

 

De onderzoekslocatie betreft een gebied in de gemeente Renswoude langs de 

Lunterse beek over een lengte van circa 1.750 meter met een gemiddelde breedte 

van circa 15 meter. Het droge deel van de locatie maakt onderdeel uit van twee 

landgoederen - landgoed Klein Wolfswinkel en landgoed Engelaar – en doorkruist in 

het oostelijke deel de kade van de Grebbelinie. De Lunterse beek maakt als 

ecologische verbindingszone deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur van 

Nederland.  

 

Bij de geplande herinrichting van het gebied wordt de bodem van de bestaande beek 

deels opgehoogd en langs een deel van de bestaande beek wordt een nieuwe, 

meanderende beek gegraven. Langs het grootste gedeelte van de nieuwe beek wordt 

een overstromingsvlakte gerealiseerd. 

 

De ligging van de onderzoekslocatie is weergegeven op een overzichtstekening in 

bijlage 1. 

 

Het droge deel van de onderzoekslocatie is onbebouwd en wordt deels agrarisch 

gebruikt. Voor de situatietekening wordt verwezen naar bijlage 2. In bijlage 3 zijn 

enkele foto’s opgenomen van het gebied. 

 

Op basis van het locatiebezoek en gegevens verstrekt door de opdrachtgever bestaat 

er geen vermoeden van de aanwezigheid van ondergrondse tanks of verdachte 

plekken op de onderzoekslocatie. 

 

 

2.2 Historisch onderzoek 

 

Bodem 

De archiefgegevens van de gemeente Renswoude worden beheerd door 

Omgevingsdienst Regio Utrecht. Bij de omgevingsdienst zijn van de 

onderzoekslocatie geen gegevens bekend over eerder uitgevoerde 
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bodemonderzoeken, ondergrondse tanks, calamiteiten en voormalige 

bedrijfsactiviteiten. Wel zijn een aantal slootdempingen geregistreerd in de directe 

omgeving. In het tankbestand zijn geen tanks op de locatie geregistreerd. Voor zover 

bekend hebben op de onderzoekslocatie geen calamiteiten plaatsgevonden en zijn 

geen brandstoffen, chemicaliën of afval opgeslagen en/of verbrand.  

 

De gemeente Renswoude hanteert (nog) geen bodemkwaliteitskaart, waardoor er op 

voorhand geen gegevens bekend zijn van de kwaliteit van de bodem. Bij de 

gemeente zijn bij navraag geen extra archiefstukken naar voren gekomen die 

betrekking hebben op de onderzoekslocatie. Via de website van de gemeente 

Renswoude zijn wel de volgende onderzoeksrapporten beschikbaar: 

 

- Verkennend bodemonderzoek aan de Utrechtseweg 3 te Renswoude, Vink 

Milieutechnisch Adviesbureau b.v., projectnummer M07.0057, 4 april 2007 

- Verkennend bodemonderzoek aan de Utrechtseweg 3 te Renswoude, Vink 

Milieutechnisch Adviesbureau b.v., projectnummer P10M0239, 24 januari 2011 

 

De onderzoeken zijn in de nabijheid van de onderzoekslocatie uitgevoerd. Uit de 

resultaten blijkt dat plaatselijk in de bovengrond een gehalte aan minerale olie boven 

de streefwaarde is aangetoond. Dit werd mogelijk veroorzaakt door de aanwezigheid 

van humuszuren. In het grondwater zijn barium, cadmium, chroom, koper, nikkel en 

zink aangetoond in gehalten boven de streefwaarde.  

Er wordt tevens melding gemaakt van een verkennend bodemonderzoek aan de 

Utrechtseweg 1 wat in 1997 is uitgevoerd door BMM. De bovengrond was in dit 

onderzoek licht verontreinigd met PAK en minerale olie en in het grondwater werd 

een gehalte aan chroom boven de streefwaarde aangetoond.  

 

Waterbodem 

De Lunterse beek begint ten westen van Lunteren. Van hieruit stroomt de beek langs 

Renswoude en mondt na elf kilometer uit in het Valleikanaal ten zuiden van 

Scherpenzeel. Mogelijke verontreinigingsbronnen zijn bovenstrooms gelegen 

landbouwgebieden (meststoffen en bestrijdingsmiddelen) en verontreinigingen met 

metalen, PAK en minerale olie door het afspoelen van regenwater vanaf het wegdek 

van nabijgelegen provinciale wegen (de zogenaamde run-off). De beek wordt 

beheerd door Waterschap Vallei en Veluwe. In 2008 is de waterbodem ter plaatse 

van het huidige onderzoek voor het laatst milieuhygiënisch onderzocht. De 

analyseresultaten hiervan zijn door het waterschap beschikbaar gesteld en getoetst 

aan de normen van het Besluit bodemkwaliteit. Uit de resultaten van het 

waterbodemonderzoek blijkt dat het aanwezige slib in de beek als klasse A wordt 

getoetst op basis van lood, zink, hexachloorbenzeen en PCB’s. De vaste waterbodem 

is in dit onderzoek niet onderzocht. Het is niet bekend wanneer de beek voor het 

laatst gebaggerd is in het kader van onderhoud. Bekend is dat de natte taluds van de 

beek op enkele plaatsen verstevigd zijn met puin. De exacte locaties zijn onbekend. 

 



Rapport P2013-1040 
 

 

 

 

 

Certicon Kwaliteitskeuringen B.V. Pagina 4 

Conclusie historisch onderzoek 

 

Op basis van het historisch onderzoek zijn lichte verontreinigingen aan minerale olie 

te verwachten in de bovengrond en lichte verontreinigingen met zware metalen in het 

grondwater op de onderzoekslocatie. De waterbodem bevat mogelijk lichte 

verontreinigingen met zware metalen, minerale olie, PCB’s en bestrijdingsmiddelen. 

 

Tijdens het vooronderzoek zijn geen gegevens naar voren gekomen die kunnen 

duiden op de aanwezigheid van asbest op of in de bodem van de onderzoekslocatie. 

De locatie wordt derhalve als onverdacht beschouwd op het voorkomen van asbest. 

Mocht er puin worden aangetroffen in de beek, dan dient dit op asbest onderzocht te 

worden. 

 

Op basis van het historisch onderzoek zijn geen perceelsoverschrijdende 

verontreinigingen te verwachten. 

 

 

2.3 Bodemopbouw en geohydrologie 

 

De gegevens over de bodemopbouw en geohydrologie zijn ontleend aan de 

Grondwaterkaart van Nederland, kaartblad 32 (TNO grondwaterkaart van Nederland) 

en voorgaande bodemonderzoeken. 

 

Regionale bodemopbouw en grondwaterstroming 

 

Het maaiveld ter plaatse van de onderzoekslocatie bevindt zich op ca. 7 meter +NAP. 

De bodemopbouw (deklaag) bestaat uit eolische afzettingen, behorend tot de 

Formatie van Boxtel en bestaat uit een complex van zandlagen. De dikte van de 

deklaag is ongeveer 5 meter en de doorlaatbaarheid van deze laag is circa 1.000 

dagen. De hieronder gelegen lagen bestaan overwegend uit zand- en kleilagen 

behoren tot de mariene afzettingen van de Eemformatie, de Formatie van Drente en 

de formatie van Sterksel (grof zand en grind), afgewisseld met gestuwde afzettingen. 

De dikte van het eerste watervoerend pakket bedraagt ongeveer 30 meter. Ter 

plaatse is het grondwater op een diepte van circa 1 m-mv aangetroffen. In het 

algemeen kan gesteld worden, dat het grondwater van de hooggelegen gestuwde 

gebieden naar de as van de Gelderse Vallei stroomt en dat over een belangrijk deel 

van dat traject voeding door infiltrerende neerslag plaatsvindt. De algemene 

grondwaterstroming is noordwestelijk gericht, maar wordt ter plaatse van de 

onderzoekslocatie beïnvloed door de Lunterse beek.  

 

Grondwateronttrekkingen 

 

Op de onderzoekslocatie bevinden zich geen grondwateronttrekkingen.  
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3 ONDERZOEKSHYPOTHESE EN -STRATEGIE 
 

 

3.1 Onderzoekshypothese 

 

Op grond van het vooronderzoek wordt het droge terreindeel gedefinieerd als 

onverdacht (vanuit NEN5740). De waterbodem van de beek wordt als verdacht 

(vanuit NEN5720) beschouwd vanwege de resultaten van het waterbodemonderzoek 

uit 2008 en de mogelijke aanvoer van verontreinigingen vanuit bovenstrooms gelegen 

gebieden. 

 

 

3.2 Onderzoeksstrategie 

 

De uit te voeren veldwerkzaamheden en analyses conform de NEN5740:2009 (grond 

en grondwater) zijn weergegeven in onderstaande tabel. Omdat sprake is van 

landbouw- en bospercelen is sprake van extensief gebruik en er is geen bebouwing 

aanwezig. Conform de NEN mag bij percelen groter dan 1 ha de strategie 

grootschalig onverdacht gevolgd worden. De bijbehorende onderzoeksstrategie van 

de onderzoekslocatie is weergegeven in tabel 1. 

 

Tabel 1a: onderzoeksstrategie volgens NEN5740: Grootschalig Onverdacht (GR-ONV) 

 Boringen Analyses 
Omschrijving Tot 0,5 m-mv  Tot max. 

2,0 m-mv 
Tot max. 5,0 m-mv 
met peilbuis 

Boven-  
Grond* 

Onder- 
Grond* 

Grond- 
Water** 

GR-ONV ca. 
2,7 ha 

20 4 4 3 2 4 

 
* NEN 5740-grond: Zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink); PCB’s; 
PAK 10 VROM (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen); minerale olie (C10-C40) incl. clean-up. 
** NEN 5740-grondwater: Zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en 
zink);Aromaten (BTEXN), styreen; VOCl (Vluchtige Organochloorverbindingen), vinylchloride; 1,1 dichlooretheen, 1,1 
dichloorpropaan, 1,2-dichloorpropaan, 1,3-dichloorpropaan; Bromoform; minerale olie (C10-C40) incl. clean-up. 
 

De monsterneming van het grondwater vindt minimaal één week na plaatsing van de 

peilbuizen plaats. De grond- en grondwatermonsters worden aangeleverd bij een 

laboratorium met AS3000-accreditatie. 

 

Het oostelijke deel van de huidige watergang wordt (deels) gedempt over een lengte 

van circa 440 meter (traject 1 op de kaart in bijlage 2). Verdeeld over dit traject wordt 

het slib op 10 plaatsen bemonsterd volgens NEN5720 strategie “lintvormig water, 

normale onderzoeksinspanning (OLN)”. Alle boringen worden doorgezet tot 0,5m – 

toekomstige waterbodem en ten behoeve van de kwantiteitsbepaling wordt de 

gemiddelde slibdikte bepaald.  

 

In het zuidoostelijke gedeelte van het onderzoeksgebied is een oude waterloop 

aanwezig (traject 2, circa 160 meter) waarop de nieuwe beek aangesloten wordt. Ter 
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plaatse van deze oude loop wordt het slib op 10 plaatsen bemonsterd. De boringen 

worden verdeeld over dit traject volgens NEN5720 strategie OLN. Onderstaand is 

weergegeven hoeveel boringen worden uitgevoerd en hoeveel analyses worden 

ingezet. 

 

Tabel 1b: werkzaamheden bij onderzoeksstrategie volgens NEN5720: Overig Lintvormig 
water met een Normale onderzoeksinspanning (OLN) 

 Boringen Analyses * 
Omschrijving Tot 0,5 m-vaste waterbodem Slib Vaste waterbodem 

OLN ca. 440 
meter 

10 1 1 

OLN ca. 160 
meter 

10 1 1 

 
* Standaard pakket voor regionale waterbodems (pakket A) inclusief OCB’s: (2 µm, org stof, Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Mo, 
Ni, Pb, Zn, min. olie, PAK, PCB's, 23 OCB’s) (NEN5720) 
 

 

Ten behoeve van de kwantiteitsbepaling wordt de gemiddelde slibdikte genoteerd. 

Alle boringen worden doorgezet tot 0,5m – vaste waterbodem. 

 

Het onderzoekstraject is volgens bijlage 2 onderverdeeld in vier deellocaties waar 

ontgravingswerkzaamheden gaan plaatsvinden. Om inzicht te verkrijgen in de 

civieltechnische mogelijkheden voor hergebruik van de te ontgraven grond, wordt van 

enkele bodemmonsters de korrelverdeling bepaald volgens RAW proeven 1, 2, 11 en 

28. Hierbij is een onderverdeling gemaakt in de bovenlaag (bovenste halve meter (of 

geroerde) grond) en de ongeroerde onderlaag (van 0,5 tot circa 1,5 m-mv). Per 

deellocatie worden voor dit onderzoek op twee locaties monsters genomen. 
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4 VELDWERK 
 
 

4.1 Veldwerkzaamheden 

 

Algemeen 

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd conform de beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 

2000. Certicon is gecertificeerd voor het uitvoeren van de werkzaamheden conform 

de BRL SIKB 2000. De veldmedewerkers zijn gecertificeerd voor het uitvoeren van 

bodemonderzoek en watermonstername volgens het VKB-protocol 2001 “Plaatsen 

van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grond-

monsters en waterpassen”, VKB-protocol 2002 “Het nemen van grondwatermonsters” 

en VKB-protocol 2003 “Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek”. 

 

In bijlage 5 zijn de boorbeschrijvingen opgenomen. De boorbeschrijvingen geven de 

bodemopbouw, de diepten van de peilfilters, de monsternametrajecten en de visuele 

waarnemingen weer.  

 

 

Uitvoering 

Op 13 en 14 juni is het bodemonderzoek uitgevoerd. Op 21 juni het 

waterbodemonderzoek en de grondwaterbemonstering, en op 28 juni de 

herbemonstering van peilbuis 12. De veldwerkzaamheden zijn door boormeesters 

dhr. J.T.E Warring en dhr. B. de Ruiter uitgevoerd. Beiden zijn gecertificeerd en 

geregistreerd om veldwerk volgens protocollen BRL2001, 2002 en 2003 uit te voeren. 

Er is niet afgeweken van de opgestelde onderzoeksstrategie. Conform de NEN5740 

is de bovenzijde van het peilfilter circa 0,5 meter beneden de actuele 

grondwaterstand geplaatst. In bijlage 4 zijn de veldwerkformulieren van het 

uitgevoerde bodemonderzoek (grond- , grondwater- en waterbodemmonstername) 

opgenomen. 

 

In tabel 2 is een overzicht weergegeven van de verrichte veldwerkzaamheden. 

 

Tabel 2: uitgevoerde werkzaamheden 

Onderdeel Strategie Peilbuizen Boring tot 2,0 m-mv Boring tot 0,5 m-

mv/-vaste 

waterbodem 

Landbodem GR-ONV 9 t/m 12 13 t/m 16 17 t/m 36 

Waterbodem OLN - - 
Traject 1: 1 t/m 10 

Traject 2: 1 t/m 10 

Landbodem 

RAW 

oderzoek 

Per vak 2 

monsterpunten 
- 1 t/m 8 - 
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Het grondwater uit de peilbuizen is ten behoeve van chemische analyse op 21 juni 

2013 door dhr. B. de Ruiter bemonsterd. 

 

4.2 Lokale bodemopbouw en zintuiglijke waarnemingen 

 

Ter plaatse van de onderzoekslocatie bestaat zowel de boven- als ondergrond uit 

zeer fijn zand. Alleen ter plaatse van boring 14 is op 1 meter diepte een zwak zandige 

veenlaag aangetroffen. In de bodem is zintuiglijk geen bodemvreemd materiaal 

waargenomen. Ter plaatse van traject 1 van de Lunterse beek is slechts op enkele 

punten een sliblaag aanwezig. 

 

 

4.3 Meetgegevens grondwater 

 

De peilbuisgegevens en de grondwaterstand zijn in tabel 3 weergegeven. De 

opgenomen waarden voor de pH (zuurgraad), EC (elektrische geleidbaarheid) en 

troebelheid (NTU) zijn in het veld gemeten.  

 

Tabel 3: meetgegevens grondwater 

Bij monstername Peilbuis nr. Filterstelling  

in m-mv 

Grondwaterstand 

t.o.v. maaiveld (in 

m-mv) 
pH EC in 

µµµµS/cm 

Troebelheid 

(NTU) 

Meetdatum 

9 (vak 1) 2,5 – 3,5 2,02 5,96 402 328 28-6-2013* 

10 (vak 2) 2,0 – 3,0 1,63 6,43 831 171 28-6-2013* 

11 (vak 3) 1,5 – 2,5 0,90 6,71 763 102 28-6-2013* 

12 (vak 4) 1,5 – 2,5 1,36 6,69 613 8,5 28-6-2013* 

 * bij herbemonstering van peilbuis 12 op 28 juni is in alle peilbuizen de pH, de EC en de troebelheid gemeten  

 

De gemeten waarden voor pH en EC zijn normaal voor deze omgeving.
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4.4 Analyses 

 

De chemische analyses zijn uitgevoerd door het laboratorium van ALcontrol met 

AS3000-accreditatie. De monsters zijn voorbehandeld conform de AS3000. De RAW-

proeven ten behoeve van de korrelverdeling (zeefproeven) zijn uitgevoerd door het 

laboratorium van Fugro Geoservices BV. 

 

 

4.5 Grond en waterbodem 

 

In tabel 4 is een overzicht weergegeven van het uitgevoerde laboratoriumonderzoek 

en van de samengestelde mengmonsters van de grond en de waterbodem. Bij het 

samenstellen van de mengmonsters is rekening gehouden met de bodemopbouw en 

eventuele zintuiglijke waarnemingen en zijn maximaal 10 monsters opgenomen in het 

mengmonster. 

 

Tabel 4: samenstelling grond- en waterbodemmonsters 

Mengmonsters  Traject (m –mv/ 

-wb) 

Visuele waarnemingen Monsters * 

MM BG vak 1 en 2 0 – 0,5 Geen bijzonderheden 9-1, 13-1, 17-1, 18-1, 19-1, 

20-1, 21-1, 22-1, 24-1, 25-1 

MM BG vak 3 0 – 0,5 Geen bijzonderheden 11-1, 11-2, 14-1, 15-1, 26-1, 
27-1, 28-1, 29-1, 30-1 

MM BG vak 4 0 – 0,5 Geen bijzonderheden 12-1, 16-1, 31-1, 32-1, 33-1, 

34-1, 35-1, 36-1, 36-2 

MM OG vak 1 en 2 0,5 – 1,0 Geen bijzonderheden 9-2, 13-2, 10-2 

MM OG vak 3 en 4 0,5 – 1,5 Geen bijzonderheden 11-3, 12-2, 14-2, 15-2, 15-3, 

16-2, 16-3 

WB vak 1 slib 0 – 0,2 Geen bijzonderheden wb1.7 t/m wb1.10 

WB vak 1 zand 0 – 0,7 Geen bijzonderheden Wb1.1 t/m wb1.10 

WB vak 2 slib 0 – 1,0 Geen bijzonderheden Wb2.1 t/m wb2.10 

WB vak 2 zand 0,3 – 1,5 Geen bijzonderheden Wb2.1 t/m 2.10 

MM1 RAW vak 1 (0 – 0,5) Geen bijzonderheden Boring 1 en 2 

MM2 RAW vak 2 (0 – 0,5) Geen bijzonderheden Boring 3 en 4 

MM3 RAW vak 3 (0 – 0,5) Geen bijzonderheden Boring 5 en 6 

MM4 RAW vak 4 (0 – 0,5) Geen bijzonderheden Boring 7 en 8 

MM5 RAW vak 1 (0,5 – 2,0) Geen bijzonderheden Boring 1 en 2 

MM6 RAW vak 2 (0,5 – 2,0) Geen bijzonderheden Boring 3 en 4 

MM7 RAW vak 3 (0,5 – 2,0) Geen bijzonderheden Boring 5 en 6 

MM8 RAW vak 4 (0,5 – 2,0) Geen bijzonderheden Boring 7 en 8 

*Voor het traject per monster zie bijlage 5, boorstaten (MM1 t/m 8 RAW zijn hierin niet 
opgenomen) 
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De mengmonsters van de grond zijn geanalyseerd op het standaard NEN5740-

pakket voor grond en bestaat uit de volgende parameters: 

- Zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink) 

- PCB’s 

- PAK-10 VROM (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen) 

- Minerale olie (GC) 

 

De mengmonsters van de waterbodem zijn geanalyseerd op het standaard 

NEN5720-pakket voor regionale wateren aangevuld met analyse op 

bestrijdingsmiddelen en bestaat uit de volgende parameters: 

- Zware metalen (Arseen, barium, cadmium, chroom, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, 

nikkel en zink) 

- PCB’s 

- PAK-10 VROM (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen) 

- Minerale olie (GC) 

- 23 OCB’s  

 

Van de mengmonsters wordt het percentage lutum (<2 µm) en organische stof 

bepaald. Op basis van deze percentages zijn de Achtergrond- en interventiewaarden 

voor de betreffende bodemtypes gecorrigeerd. 

 

 

4.6 Grondwater 

 

De grondwatermonsters worden geanalyseerd op het standaard NEN5740-pakket 

voor grondwater en bestaat uit de volgende parameters: 

 

- Zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink) 
- Aromaten (BTEXN), styreen 
- VOCl (Vluchtige Organochloorverbindingen), vinylchloride 
- 1,1 dichlooretheen, 1,1 dichloorpropaan, 1,2-dichloorpropaan, 1,3-dichloorpropaan 
- Bromoform 
- Minerale olie (GC) 
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5 TOETSING EN INTERPRETATIE  
 

 

5.1 Toetsingskader bodem 

 

Voor de toetsing van de bodem- en grondwaterkwaliteit worden de interventiewaar-

den voor grond en de streef- en interventiewaarden voor grondwater gehanteerd zo-

als vermeld in de Circulaire Bodemsanering 2009 van 7 april 2009. De Achtergrond-

waarden voor grond zijn vastgelegd in de Regeling bodemkwaliteit.Staatscourant 20 

december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De 

gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB (per 30-07-2008) (www.Senter-

novem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009. 

 

De aan- of afwezigheid van verontreiniging wordt bepaald door de overschrijding van 

de Achtergrondwaarde en/of streefwaarde van de onderzochte chemische stoffen. 

 

Met deze toetsingswaarden worden richtwaarden aangegeven ter beoordeling van de 

milieuhygiënische toestand van de bodem. Hierbij wordt voor grond de Achtergrond-

waarde (A) en voor grondwater de streefwaarde (S) als “natuurlijke” achtergrond-

waarde gezien en de interventiewaarde (I) als een waarde, waarbij risico’s voor het 

milieu en de volksgezondheid aanwezig kunnen zijn. Een sanering kan dan noodza-

kelijk zijn. Als toetsingswaarde voor nader onderzoek wordt het gemiddelde van de 

(gecorrigeerde) Achtergrond- en interventiewaarde gehanteerd: de tussenwaarde (T). 

 

De gecorrigeerde Achtergrond- en interventiewaarden voor de vaste bodem zijn 

gerelateerd aan het gehalte lutum en organische stof. De gecorrigeerde Achtergrond- 

en interventiewaarden voor de grondmengmonsters zijn gebaseerd op de in het 

laboratorium bepaalde gehalte lutum (L) en organische stof (H).  

 

In dit rapport wordt de mate van verontreiniging als volgt aangeduid: 

Aanduiding Aangetoond gehalte of concentratie 

Niet verhoogd (-) Kleiner of gelijk aan Achtergrond-/streefwaarde of detectielimiet 

Licht verhoogd (A) / (S) Groter dan Achtergrond-/streefwaarde en kleiner of gelijk aan tussenwaarde 

Matig verhoogd (T) Groter dan tussenwaarde en kleiner of gelijk aan interventiewaarde 

Sterk verhoogd (I) Groter dan interventiewaarde 

 

De analyseresultaten van de onderzochte grondmengmonsters en grondwater-

monsters van het bodemonderzoek zijn op bovenstaande wijze getoetst aan de 

(gecorrigeerde) Achtergrond- en interventiewaarden (voor grond zie bijlage 7 en 9 en 

voor grondwater bijlage 8 en 10) ten einde een uitspraak te kunnen doen over de 

kwaliteit van de bodem. De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 6. 
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5.2 Grond 

 

In tabel 5 zijn de resultaten van de onderzochte grondmengmonsters weergegeven 

met de overschrijdingen ten opzichte van de bijbehorende Achtergrond- en 

interventiewaarden.  

 

Tabel 5: resultaten grond 

Mengmonsters  Traject (m -mv) Visuele waarnemingen Verhoogde 

componenten 

MM BG vak 1 en 2 0 – 0,5 Geen bijzonderheden - 

MM BG vak 3 0 – 0,5 Geen bijzonderheden - 

MM BG vak 4 0 – 0,5 Geen bijzonderheden - 

MM OG vak 1 en 2 0,5 – 1,0 Geen bijzonderheden - 

MM OG vak 3 en 4 0,5 – 1,5 Geen bijzonderheden - 

WB vak 1 slib 0 – 0,2 Geen bijzonderheden - 

WB vak 1 zand 0 – 0,7 Geen bijzonderheden - 

WB vak 2 slib 0 – 1,0 Geen bijzonderheden - 

WB vak 2 zand 0,3 – 1,5 Geen bijzonderheden - 

- = kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde of detectielimiet 

A = groter dan Achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan tussenwaarde 

T = groter dan tussenwaarde (A+I/2) en kleiner dan of gelijk aan interventiewaarde  

I = groter dan de interventiewaarde 

 

Uit de analyseresultaten van de mengmonsters blijkt dat geen overschrijdingen van 

de Achtergrondwaarden in zowel de boven- als ondergrond voorkomen.  

 

 

5.3 Grondwater 

 

In tabel 6 zijn de resultaten van de onderzochte grondwatermonsters weergegeven 

met de overschrijdingen ten opzichte van de streef- en interventiewaarden.  

 

Tabel 6: resultaten grondwater 

Peilbuis Filtertraject 

(m-mv) 

Zintuiglijke waarnemingen Verhoogde componenten 

9 (vak 1) 2,5 – 3,5 Geen bijzonderheden Barium (S) 

10 (vak 2) 2,0 – 3,0 Geen bijzonderheden Barium (S) 

11 (vak 3) 1,5 – 2,5 Geen bijzonderheden Barium (S) 

12 (vak 4) 1,5 – 2,5 Geen bijzonderheden Barium en koper (S), nikkel (I) 

- = kleiner dan of gelijk aan streefwaarde of detectielimiet 

S = groter dan streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan tussenwaarde 

T = groter dan tussenwaarde (S+I/2) en kleiner dan of gelijk aan interventiewaarde  

I = groter dan de interventiewaarde 
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De overschrijding van de interventiewaarde door nikkel in het grondwater van peilbuis 

12 (140 ug/l)is niet eenduidig te verklaren. Een (punt)bron is namelijk niet 

aanwijsbaar. Wel zijn er in eerder uitgevoerde onderzoeken in de directe omgeving 

lichte verontreinigingen met nikkel en andere zware metalen in het grondwater 

gemeten. 

 

De overschrijdingen van de streefwaarde door barium in het grondwater zijn niet 

eenduidig te verklaren. Aangezien geen aanwijsbare antropogene bronnen aanwezig 

zijn, historisch de locatie niet verdacht is op barium in het grondwater en barium 

vaker in het grondwater verhoogd voorkomt, wordt de lichte verhoging aan barium in 

het grondwater als een van nature verhoogde concentratie beschouwd. 

 

 

5.4 Herbemonstering grondwater 

 

In peilbuis 12 is een overschrijding van de Interventiewaarde voor nikkel gemeten. 

Het laboratorium van Alcontrol heeft op verzoek een onderzoek ingesteld naar de 

meetmethode en heeft uitgesloten dat het om een meetfout zou kunnen gaan. Om uit 

te sluiten dat de overschrijding een toevalstreffer zou kunnen zijn is op 28 juni 2013 

het grondwater van peilbuis 12 opnieuw bemonsterd en geanalyseerd op nikkel. Het 

resultaat van de analyse is exact hetzelfde als bij de vorige bemonstering (140 ug/l) 

en overschrijdt dus de Interventiewaarde. Het analysecertificaat is opgenomen in 

bijlage 6 en de toetsing in bijlage 8.  

 

 

5.5 Waterbodem 

 

De analyseresultaten van de waterbodemmonsters zijn getoetst met het 

softwareprogramma ToWaBo versie 4.0.400 aan de normen van het Besluit 

bodemkwaliteit voor ‘Toepassen in oppervlaktewater’ en ‘Verspreiden over 

aangrenzend perceel’. De toetsingsresultaten van de slib- en zandmengmonsters zijn 

opgenomen in bijlage 12 van dit rapport. Alle gemeten gehalten van de 

mengmonsters voldoen aan de geldende achtergrondwaarden. Zowel het aanwezige 

slib als de vaste waterbodem (zand) in de twee trajecten kunnen als schoon 

beschouwd worden. 

 

Aan de hand van de gemiddelde slibdikte kan een uitspraak worden gedaan over de 

te verwachten hoeveelheid aanwezig slib. In traject 1 van de Lunterse beek is alleen 

ter plaatse van de monsterpunten 7 t/m 10 slib aanwezig. De gemiddelde dikte van 

het slib is 10 cm; bij een gemiddelde breedte van de beek van 7 meter en een lengte 

van zo’n 135 meter (lengte traject monsterpunten 7 t/m 10) komt de hoeveelheid 

aanwezig slib op ongeveer 95 m3. Traject 2 (de oude loop van de beek in het bos) 

bevat gemiddeld 40 cm slib. Bij een gemiddelde breedte van 4 meter en een lengte 

van zo’n 160 meter komt de hoeveelheid aanwezig slib op circa 256 m3. 
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5.6 RAW-proeven ten behoeve van civieltechnische mogelijkheden 

 

De conclusies van de zeefproeven staan in tabel 7 weergegeven. De resultaten van 

de proeven zijn ook opgenomen in bijlage 12. 

 

Tabel 7: resultaten zeefproeven  

Mengmon

ster 

Vak (m-mv) Zand in 

aanvulling of 

ophoging 

Drainzand Zand in 

zandbed 

Straatzand 

1 vak 1 (0 – 0,5) ja nee nee nee 

2 vak 2 (0 – 0,5) ja nee nee nee 

3 vak 3 (0 – 0,5) ja nee nee nee 

4 vak 4 (0 – 0,5) ja nee nee nee 

5 vak 1 (0,5 – 2,0) ja nee nee nee 

6 vak 2 (0,5 – 2,0) ja nee nee nee 

7 vak 3 (0,5 – 2,0) ja nee nee nee 

8 vak 4 (0,5 – 2,0) ja nee ja nee 

 

Uit de resultaten van de proeven blijkt dat het zand wat er in het projectgebied 

ontgraven gaat worden, hergebruikt kan worden als ‘zand in aanvulling of ophoging’. 

Het zand vanuit de ondergrond van vak 4 kan ook als ‘zand in zandbed’ worden 

toegepast. 

 

 

5.7 Toetsing hypothesen bodem- en waterbodemonderzoek 

 

Op basis van de analyseresultaten moet de hypothese ‘onverdacht’ voor het 

bodemdeel formeel gezien verworpen worden vanwege de 

interventiewaardeoverschrijding van nikkel in het grondwater ter plaatse van peilbuis 

12 (het noordoostelijke deel van de onderzoekslocatie). Opgemerkt wordt dat, gezien 

de uitgestrektheid van de onderzoekslocatie, de resultaten van deze 

grondwateranalyse niet representatief zijn voor de gehele locatie. Aanvullend 

onderzoek wordt in het kader van de geplande herinrichtingswerkzaamheden niet 

noodzakelijk geacht.  

  

De hypothese ‘verdacht’ voor het waterbodemdeel dient verworpen te worden 

aangezien er geen (lichte) verontreinigingen zijn gemeten. 
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6 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
 

In opdracht van Waterschap Vallei en Veluwe is op 13, 14, 21 en 28 juni 2013 door 

adviesbureau Certicon Kwaliteitskeuringen B.V. een verkennend bodem- en 

waterbodemonderzoek uitgevoerd in en rondom de Lunterse beek in de gemeente 

Renswoude. Dit onderzoek is uitgevoerd volgens protocollen NEN5720:2009 en 

NEN5740:2009. 

 

Aanleiding tot het uitvoeren van het (water)bodemonderzoek is de geplande 

herinrichting van het gebied. 

 

Het doel van het verkennend bodem- en waterbodemonderzoek is in drie gedeelten 

onder te verdelen: 

• aantonen dat op de locatie redelijkerwijs gesproken geen verontreinigende stoffen 

aanwezig zijn in de grond of het freatisch grondwater in gehalten boven de 

streefwaarde of het geldende achtergrondgehalte 

• bepalen van de kwaliteit en kwantiteit van het aanwezige slib en de huidige 

waterbodem om te beoordelen welke mogelijkheden er voor toepassing of 

verspreiding van het op te baggeren / te dempen materiaal zijn 

• bepalen van de civieltechnische mogelijkheden aan de hand van een 

korrelverdeling van de te ontgraven gedeelten 

 

 

6.1 Conclusies 

 

Op basis van de uitgevoerde veldwerkzaamheden en uitgevoerde analyses wordt 

geconcludeerd, dat: 

• op basis van vooronderzoek alleen lichte verontreinigingen in de bovengrond en 

in het grondwater verwacht konden worden in het onderzoeksgebied 

• tijdens het veldwerk in de monsters van bodem, waterbodem en grondwater 

visueel geen bijzonderheden zijn waargenomen 

• in de mengmonsters van de grond- en waterbodemmonsters geen verhoogde 

parameters zijn gemeten; de grond, het aanwezige slib in de waterbodem en de 

vaste waterbodem kunnen als schoon worden beschouwd en kan vrij worden 

toegepast (binnen het projectgebied) 

• in het grondwater van de gehele onderzoekslocatie een licht verhoogde 

concentratie aan barium is gemeten die wordt beschouwd als een van nature 

verhoogde concentratie 

• in het grondwater ter plaatse van peilbuis 12 een sterke verontreiniging met nikkel 

is gemeten; er is geen (punt)bron aan te wijzen voor deze 

interventiewaardeoverschrijding 

• bij herbemonstering van peilbuis 12 blijkt dat de sterke verontreiniging van het 

grondwater met nikkel wederom aanwezig is 
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• de grond die ontgraven gaat worden civieltechnisch hergebruikt kan worden als 

zand in aanvulling of ophoging; Het zand vanuit de ondergrond van vak 4 kan ook 

als ‘zand in zandbed’ worden toegepast 

• de hypothese ‘verdacht’ voor de waterbodem van de beek verworpen dient te 

worden 

• de hypothese onverdacht voor het droge deel van de locatie formeel gezien 

verworpen wordt, maar dat nader onderzoek in het kader van de 

herinrichtingswerkzaamheden niet direct noodzakelijk is 

• de hoeveelheid slib in traject 1 van de Lunterse beek ongeveer 95 m3 bedraagt; in 

traject 2 van de oude waterloop van de Lunterse beek is circa 256 m3 slib 

aanwezig 

 

 

6.2 Aanbevelingen 

 

De resultaten van de analyse van het grondwater in peilbuis 12 wijzen op een 

ernstige bodemverontreiniging met nikkel in het kader van de Wet 

Bodembescherming. Na herbemonstering blijkt de overschrijding van de 

interventiewaarde nog steeds aanwezig. In het kader van de 

herinrichtingswerkzaamheden is een nader onderzoek echter niet direct noodzakelijk 

omdat vooralsnog onbekend is wat de invloed van de herinrichting ter plaatse van 

peilbuis 12 zal zijn op het grondwater. Wel wordt aanbevolen melding te maken van 

deze overschrijding bij bevoegd gezag landbodem (gemeente Renswoude). 

 

De waterbodem van de huidige Lunterse beek bevat ter plaatse van het 

onderzoeksgebied nauwelijks slib. De oude waterloop in het bosgebied bevat 

nauwelijks water en er is een sliblaag aanwezig met een dikte van gemiddeld 40 cm. 

Opgemerkt wordt dat dit gedeelte van de oude beekloop vanaf de oevers lastig te 

bereiken is met machines. 

 

Voorliggend onderzoeksrapport is niet geschikt als bewijsmiddel in het kader van het 

Besluit bodemkwaliteit (Bbk) bij hergebruik op een andere locatie dan het 

projectgebied zelf. Voorafgaand aan eventuele graafwerkzaamheden in de toekomst 

is een partijkeuring noodzakelijk voor het vaststellen van de 

hergebruiksmogelijkheden op andere locaties. Hierop is het Besluit bodemkwaliteit 

van toepassing. 
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Foto 1a: Overzichtsfoto vak 1 

 

 
Foto 1b: Overzichtsfoto vak 2 
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Foto 1c: Overzichtsfoto vak 1 

 

 

 
Foto 2: Overzichtsfoto vak 4; landbodem- en waterbodemonderzoek 
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Foto 3: Overzichtsfoto vak 4; traject nieuw aan te leggen beek naast de huidige beek 

 

 

 

 
Foto 4: Vak 3 nabij het stukje bos waardoor de nieuwe beek mogelijk wordt aangelegd 
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Foto 5 Overzichtsfoto vak 2 langs de bestaande beek; landgoed Engelaar 
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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, klei‹g

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak klei‹g

Veen, sterk klei‹g

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

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

bentoniet afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand
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Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
P2013-1040. 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, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

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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1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Waterbodem
(AS3000)

MM BG vak 1 en 2 MM BG vak 1 en 2

002 Waterbodem
(AS3000)

MM OG vak 1 en 2 MM OG vak 1 en 2

003 Waterbodem
(AS3000)

MM BG vak 3 MM BG vak 3

004 Waterbodem
(AS3000)

MM BG vak 4 MM BG vak 4

005 Waterbodem
(AS3000)

MM OG vak 3 en 4 MM OG vak 3 en 4

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

droge stof gew.-% S 87.7  85.4  82.2  88.2  84.6  

gewicht artefacten g S 0  0  0  0  0  

aard van de artefacten g S geen  geen  geen  geen  geen  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 3.2  <2  6.0  2.0  <2  

gloeirest % vd DS  96.6  99.0  93.8  97.8  99.2  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
min. delen <2um % vd DS S 3.0  2.3  3.3  2.2  1.5  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
barium mg/kgds S <20  <20  <20  <20  <20  

cadmium mg/kgds S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

kobalt mg/kgds S <1.5  <1.5  <1.5  <1.5  <1.5  

koper mg/kgds S 12  <5  <5  <5  <5  

kwik mg/kgds S <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

lood mg/kgds S 12  <10  20  <10  <10  

molybdeen mg/kgds S <1.5  <1.5  <1.5  <1.5  <1.5  

nikkel mg/kgds S <3  <3  <3  <3  <3  

zink mg/kgds S 25  <20  <20  <20  <20  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

fenantreen mg/kgds S 0.06  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

antraceen mg/kgds S <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

fluoranteen mg/kgds S 0.15  <0.02  0.02  <0.02  <0.02  

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.07  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

chryseen mg/kgds S 0.06  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.05  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.07  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.05  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.07  <0.02  0.02  <0.02  <0.02  

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

mg/kgds S 0.60  0.14  0.16  0.14  0.14  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 52 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Waterbodem
(AS3000)

MM BG vak 1 en 2 MM BG vak 1 en 2

002 Waterbodem
(AS3000)

MM OG vak 1 en 2 MM OG vak 1 en 2

003 Waterbodem
(AS3000)

MM BG vak 3 MM BG vak 3

004 Waterbodem
(AS3000)

MM BG vak 4 MM BG vak 4

005 Waterbodem
(AS3000)

MM OG vak 3 en 4 MM OG vak 3 en 4

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

PCB 101 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 118 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 138 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 153 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 180 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C12 - C22 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C22 - C30 mg/kgds  7  <5  11  <5  <5  

fractie C30 - C40 mg/kgds  6  <5  6  <5  <5  

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <35  <35  <35  <35  <35  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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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.

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

005 * 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 conform AS3000
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Waterbodem (AS3000) Eigen methode (analyse gelijkwaardig aan NEN-ISO-11465), AS3000-
waterbodem: conform AS3210-1 en conform NEN-EN-12880

organische stof (gloeiverlies) Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-2, gelijkwaardig aan NEN 5754
gloeirest Waterbodem (AS3000) Gloeirest bepaling is gelijkwaardig aan NEN-EN 12879
min. delen <2um Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-3
barium Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-4, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

cadmium Waterbodem (AS3000) Idem
kobalt Waterbodem (AS3000) Idem
koper Waterbodem (AS3000) Idem
kwik Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-4, conform NEN 6950, ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN-ISO 16772
lood Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-4, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

molybdeen Waterbodem (AS3000) Idem
nikkel Waterbodem (AS3000) Idem
zink Waterbodem (AS3000) Idem
naftaleen Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-5
fenantreen Waterbodem (AS3000) Idem
antraceen Waterbodem (AS3000) Idem
fluoranteen Waterbodem (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Waterbodem (AS3000) Idem
chryseen Waterbodem (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Waterbodem (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Waterbodem (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Waterbodem (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Waterbodem (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Waterbodem (AS3000) Idem

PCB 28 Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-7
PCB 52 Waterbodem (AS3000) Idem
PCB 101 Waterbodem (AS3000) Idem
PCB 118 Waterbodem (AS3000) Idem
PCB 138 Waterbodem (AS3000) Idem
PCB 153 Waterbodem (AS3000) Idem
PCB 180 Waterbodem (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Waterbodem (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Waterbodem (AS3000) Conform prestatieblad 3210-6 Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y4271186 14-06-2013 14-06-2013 ALC201  
001 Y4271192 14-06-2013 14-06-2013 ALC201  
001 Y4271205 14-06-2013 14-06-2013 ALC201  
001 Y4347427 14-06-2013 14-06-2013 ALC201  
001 Y4347472 14-06-2013 14-06-2013 ALC201  
001 Y4352867 13-06-2013 13-06-2013 ALC201  
001 Y4352919 14-06-2013 14-06-2013 ALC201  
001 Y4352920 14-06-2013 14-06-2013 ALC201  
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y4352940 14-06-2013 14-06-2013 ALC201  
001 Y4352946 14-06-2013 14-06-2013 ALC201  
002 Y4352845 13-06-2013 13-06-2013 ALC201  
002 Y4352892 13-06-2013 13-06-2013 ALC201 Theoretische monsternamedatum
002 Y4352942 14-06-2013 14-06-2013 ALC201  
003 Y4271188 14-06-2013 14-06-2013 ALC201  
003 Y4347473 14-06-2013 14-06-2013 ALC201  
003 Y4347474 14-06-2013 14-06-2013 ALC201  
003 Y4347475 14-06-2013 14-06-2013 ALC201  
003 Y4347482 14-06-2013 14-06-2013 ALC201  
003 Y4347484 14-06-2013 14-06-2013 ALC201  
003 Y4348616 14-06-2013 14-06-2013 ALC201  
003 Y4352858 13-06-2013 13-06-2013 ALC201  
003 Y4352897 13-06-2013 13-06-2013 ALC201  
004 Y4348523 14-06-2013 14-06-2013 ALC201  
004 Y4348607 14-06-2013 14-06-2013 ALC201  
004 Y4348608 14-06-2013 14-06-2013 ALC201  
004 Y4348612 14-06-2013 14-06-2013 ALC201  
004 Y4348615 14-06-2013 14-06-2013 ALC201  
004 Y4348618 14-06-2013 14-06-2013 ALC201  
004 Y4348621 14-06-2013 14-06-2013 ALC201  
004 Y4348622 14-06-2013 14-06-2013 ALC201  
004 Y4352854 13-06-2013 13-06-2013 ALC201  
005 Y4347479 14-06-2013 14-06-2013 ALC201  
005 Y4347481 14-06-2013 14-06-2013 ALC201  
005 Y4347485 14-06-2013 14-06-2013 ALC201  
005 Y4348547 14-06-2013 14-06-2013 ALC201  
005 Y4348613 14-06-2013 14-06-2013 ALC201  
005 Y4352869 13-06-2013 13-06-2013 ALC201  
005 Y4352911 13-06-2013 13-06-2013 ALC201  
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM BG vak 1 en 2MM BG vak 1 en 2
001
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1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM BG vak 3MM BG vak 3
003
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ALcontrol B.V.
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Certicon Kwaliteitsk.  BV
dhr. R. Versluijs
Keplerlaan 14
6716 BS  EDE

Uw projectnaam : Bodemonderzoek Lunterse Beek
Uw projectnummer : P2013-1040
ALcontrol rapportnummer : 11905050, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : NXAWTNFK

Rotterdam, 26-06-2013

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
P2013-1040. 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, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

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 12-1-1 12-1-1
002 Grondwater 9-1-1 9-1-1
003 Grondwater 10-1-1 10-1-1
004 Grondwater 11-1-1 11-1-1

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004  

METALEN
barium µg/l Q 130  170  140  95    

cadmium µg/l Q <0.4  <0.4  <0.4  <0.4    

kobalt µg/l Q <5  <5  <5  <5    

koper µg/l Q 20  13  7.4  <5    

kwik µg/l Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05    

lood µg/l Q <10  <10  <10  <10    

molybdeen µg/l Q <10  <10  <10  <10    

nikkel µg/l Q 140  <10  <10  <10    

zink µg/l Q 27  27  <20  24    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l Q <0.2  <0.2  <0.2  <0.2    

tolueen µg/l Q <0.2  <0.2  <0.2  <0.2    

ethylbenzeen µg/l Q <0.2  <0.2  <0.2  <0.2    

o-xyleen µg/l Q <0.1  <0.1  <0.1  <0.1    

p- en m-xyleen µg/l Q <0.2  <0.2  <0.2  <0.2    

xylenen µg/l Q <0.3  <0.3  <0.3  <0.3    

styreen µg/l Q <0.2  <0.2  <0.2  <0.2    

naftaleen µg/l Q <0.2  <0.2  <0.30 1) <0.2    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l Q <0.1  <0.1  <0.1  <0.1    

1,2-dichloorethaan µg/l Q <0.1  <0.1  <0.1  <0.1    

1,1-dichlooretheen µg/l Q <0.1  <0.1  <0.1  <0.1    

cis-1,2-dichlooretheen µg/l Q <0.1  <0.1  <0.1  <0.1    

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen

µg/l  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2    

trans-1,2-dichlooretheen µg/l Q <0.1  <0.1  <0.1  <0.1    

dichloormethaan µg/l Q <0.5  <0.5  <0.5  <0.5    

1,1-dichloorpropaan µg/l  <0.25  <0.25  <0.25  <0.25    

1,2-dichloorpropaan µg/l Q <0.2  <0.2  <0.2  <0.2    

1,3-dichloorpropaan µg/l Q <0.25  <0.25  <0.25  <0.25    

som dichloorpropanen µg/l  <0.9  <0.9  <0.9  <0.9    

tetrachlooretheen µg/l Q <0.1  <0.1  <0.1  <0.1    

tetrachloormethaan µg/l Q <0.1  <0.1  <0.1  <0.1    

1,1,1-trichloorethaan µg/l Q <0.1  <0.1  <0.1  <0.1    

1,1,2-trichloorethaan µg/l Q <0.1  <0.1  <0.1  <0.1    

trichlooretheen µg/l Q <0.1  <0.1  <0.1  <0.1    

chloroform µg/l Q <0.1  <0.1  <0.1  <0.1    

vinylchloride µg/l Q <0.1  <0.1  <0.1  <0.1    

tribroommethaan µg/l Q <0.2  <0.2  <0.2  <0.2    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

MINERALE OLIE

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater 12-1-1 12-1-1
002 Grondwater 9-1-1 9-1-1
003 Grondwater 10-1-1 10-1-1
004 Grondwater 11-1-1 11-1-1

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004  

fractie C10 - C12 µg/l  <10  <10  <10  <10    

fractie C12 - C22 µg/l  <10  <10  <10  <10    

fractie C22 - C30 µg/l  <10  <10  <10  <10    

fractie C30 - C40 µg/l  <10  <10  <10  <10    

totaal olie C10 - C40 µg/l Q <50  <50  <50  <50    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Voetnoten

1 Verhoogde rapportagegrens i.v.m. storende matrix.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

barium Grondwater Conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO 11885
cadmium Grondwater Idem
kobalt Grondwater Idem
koper Grondwater Idem
kwik Grondwater Conform NEN-EN-ISO 17852
lood Grondwater Conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO 11885
molybdeen Grondwater Idem
nikkel Grondwater Idem
zink Grondwater Idem
benzeen Grondwater Eigen methode, analyse headspace GCMS.
tolueen Grondwater Idem
ethylbenzeen Grondwater Idem
o-xyleen Grondwater Idem
p- en m-xyleen Grondwater Idem
xylenen Grondwater Idem
styreen Grondwater Idem
naftaleen Grondwater Idem
1,1-dichloorethaan Grondwater Idem
1,2-dichloorethaan Grondwater Idem
1,1-dichlooretheen Grondwater Idem
cis-1,2-dichlooretheen Grondwater Idem
som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen

Grondwater Eigen methode

trans-1,2-dichlooretheen Grondwater Eigen methode, analyse headspace GCMS.
dichloormethaan Grondwater Idem
1,1-dichloorpropaan Grondwater Idem
1,2-dichloorpropaan Grondwater Idem
som dichloorpropanen Grondwater Conform AS3130
tetrachlooretheen Grondwater Eigen methode, analyse headspace GCMS.
tetrachloormethaan Grondwater Idem
1,1,1-trichloorethaan Grondwater Idem
1,1,2-trichloorethaan Grondwater Idem
trichlooretheen Grondwater Idem
chloroform Grondwater Idem
vinylchloride Grondwater Idem
tribroommethaan Grondwater Idem
totaal olie C10 - C40 Grondwater Eigen methode, hexaan-extractie, clean-up, analyse m.b.v. GC-FID

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 B1286413 21-06-2013 21-06-2013 ALC204  
001 G8479118 21-06-2013 21-06-2013 ALC236  
001 G8479124 21-06-2013 21-06-2013 ALC236  
002 B1286415 21-06-2013 21-06-2013 ALC204  
002 G8479137 21-06-2013 21-06-2013 ALC236  
002 G8479143 21-06-2013 21-06-2013 ALC236  
003 B1286429 21-06-2013 21-06-2013 ALC204  
003 G8479150 21-06-2013 21-06-2013 ALC236  
003 G8479155 21-06-2013 21-06-2013 ALC236  
004 B1286414 21-06-2013 21-06-2013 ALC204  
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

004 G8479119 21-06-2013 21-06-2013 ALC236  
004 G8479125 21-06-2013 21-06-2013 ALC236  



ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Blad 1 van 4

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

Certicon Kwaliteitsk.  BV
dhr. R. Versluijs
Keplerlaan 14
6716 BS  EDE

Uw projectnaam : Bodemonderzoek Lunterse Beek
Uw projectnummer : P2013-1040
ALcontrol rapportnummer : 11912287, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : ZPHBDX86

Rotterdam, 16-07-2013

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
P2013-1040. 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, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

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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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

12-1-2 12-1-2

Analyse Eenheid Q 001     

nikkel µg/l S 140          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

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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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

nikkel Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO
11885)

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 B1294132 12-07-2013 12-07-2013 ALC204  
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ALcontrol B.V.
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Certicon Kwaliteitsk.  BV
dhr. R. Versluijs
Keplerlaan 14
6716 BS  EDE

Uw projectnaam : Bodemonderzoek Lunterse Beek
Uw projectnummer : P2013-1040
ALcontrol rapportnummer : 11905046, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : GWQUPIUZ

Rotterdam, 26-06-2013

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
P2013-1040. 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, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 11 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



Certicon Kwaliteitsk.  BV

Bodemonderzoek Lunterse Beek
P2013-1040
11905046

21-06-2013

dhr. R. Versluijs

21-06-2013

26-06-2013

Blad 2 van 11

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Waterbodem
(AS3000)

WB vak 2 zand WB vak 2 zand

002 Waterbodem
(AS3000)

WB vak 1 slib WB vak 1 slib

003 Waterbodem
(AS3000)

WB vak 1 zand WB vak 1 zand

004 Waterbodem
(AS3000)

WB vak 2 slib WB vak 2 slib

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004  

droge stof gew.-% S 76.8  76.7  77.9  52.8    

gewicht artefacten g S 0  0  0  0    

aard van de artefacten g S geen  geen  geen  geen    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S <2  <2  <2  6.1    

gloeirest % vd DS  98.9  99.1  98.9  93.7    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
min. delen <2um % vd DS S 2.3  <1  <1  2.6    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
barium mg/kgds S <20  <20  <20  25    

cadmium mg/kgds S <0.2  <0.2  <0.2  0.44    

kobalt mg/kgds S <1.5  <1.5  <1.5  1.7    

koper mg/kgds S <5  <5  <5  6.7    

kwik mg/kgds S <0.05  <0.05  <0.05  0.06    

lood mg/kgds S <10  <10  <10  16    

molybdeen mg/kgds S <1.5  <1.5  <1.5  <1.5    

nikkel mg/kgds S <3  <3  <3  4.5    

zink mg/kgds S 20  26  26  77    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.02  <0.02  <0.02  <0.02    

fenantreen mg/kgds S <0.02  <0.02  <0.02  0.05    

antraceen mg/kgds S <0.02  <0.02  <0.02  <0.02    

fluoranteen mg/kgds S 0.03  0.04  0.05  0.18    

benzo(a)antraceen mg/kgds S <0.02  <0.02  <0.02  0.07    

chryseen mg/kgds S <0.02  <0.02  <0.02  0.07    

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S <0.02  <0.02  <0.02  0.06    

benzo(a)pyreen mg/kgds S <0.02  <0.02  <0.02  0.07    

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S <0.02  <0.02  <0.02  0.06    

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.02  <0.02  <0.02  0.16    

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

mg/kgds S 0.17  0.16  0.17  0.75    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

CHLOORBENZENEN
hexachloorbenzeen µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Waterbodem
(AS3000)

WB vak 2 zand WB vak 2 zand

002 Waterbodem
(AS3000)

WB vak 1 slib WB vak 1 slib

003 Waterbodem
(AS3000)

WB vak 1 zand WB vak 1 zand

004 Waterbodem
(AS3000)

WB vak 2 slib WB vak 2 slib

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004  

PCB 28 µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

PCB 52 µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

PCB 101 µg/kgds S <1  <1  <1  1.2    

PCB 118 µg/kgds S <1  <1  <1  1.1    

PCB 138 µg/kgds S <1  <1  <1  1.4    

PCB 153 µg/kgds S <1  <1  <1  1.4    

PCB 180 µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1) 7.2 1)   

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
o,p-DDT µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

p,p-DDT µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

som DDT (0.7 factor) µg/kgds S 1.4  1.4  1.4  1.4    

o,p-DDD µg/kgds S <1  <1  <1  1.2    

p,p-DDD µg/kgds S <1  <1  <1  3.9    

som DDD (0.7 factor) µg/kgds S 1.4  1.4  1.4  5.1    

o,p-DDE µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

p,p-DDE µg/kgds S <1  <1  <1  2.1    

som DDE (0.7 factor) µg/kgds S 1.4  1.4  1.4  2.8    

som DDT,DDE,DDD (0.7
factor)

µg/kgds S 4.2  4.2  4.2  9.3    

aldrin µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

dieldrin µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

endrin µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

som aldrin/dieldrin/endrin
(0.7 factor)

µg/kgds  2.1  2.1  2.1  2.1    

isodrin µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

telodrin µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

alpha-HCH µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

beta-HCH µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

gamma-HCH µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

delta-HCH µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

som a-b-c-d HCH (0.7 factor) µg/kgds S 2.8  2.8  2.8  2.8    

heptachloor µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

cis-heptachloorepoxide µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

trans-heptachloorepoxide µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

som heptachloorepoxide (0.7
factor)

µg/kgds S 1.4  1.4  1.4  1.4    

alpha-endosulfan µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

hexachloorbutadieen µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

endosulfansulfaat µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

trans-chloordaan µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Waterbodem
(AS3000)

WB vak 2 zand WB vak 2 zand

002 Waterbodem
(AS3000)

WB vak 1 slib WB vak 1 slib

003 Waterbodem
(AS3000)

WB vak 1 zand WB vak 1 zand

004 Waterbodem
(AS3000)

WB vak 2 slib WB vak 2 slib

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004  

cis-chloordaan µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

som chloordaan (0.7 factor) µg/kgds S 1.4  1.4  1.4  1.4    

Som
organochloorbestrijdingsmidd
elen(0.7) waterbodem

µg/kgds  16  16  16  21    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds  <5  <5  <5  <5    

fractie C12 - C22 mg/kgds  <5  <5  <5  10    

fractie C22 - C30 mg/kgds  7  8  <5  33    

fractie C30 - C40 mg/kgds  <5  6  <5  14    

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <35  <35  <35  58    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Paraaf :

1-

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.

004 * 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 conform AS3000



Certicon Kwaliteitsk.  BV

Bodemonderzoek Lunterse Beek
P2013-1040
11905046

21-06-2013

dhr. R. Versluijs

21-06-2013

26-06-2013

Blad 6 van 11

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Waterbodem (AS3000) Eigen methode (analyse gelijkwaardig aan NEN-ISO-11465), AS3000-
waterbodem: conform AS3210-1 en conform NEN-EN-12880

organische stof (gloeiverlies) Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-2, gelijkwaardig aan NEN 5754
gloeirest Waterbodem (AS3000) Gloeirest bepaling is gelijkwaardig aan NEN-EN 12879
min. delen <2um Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-3
barium Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-4, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

cadmium Waterbodem (AS3000) Idem
kobalt Waterbodem (AS3000) Idem
koper Waterbodem (AS3000) Idem
kwik Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-4, conform NEN 6950, ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN-ISO 16772
lood Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-4, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

molybdeen Waterbodem (AS3000) Idem
nikkel Waterbodem (AS3000) Idem
zink Waterbodem (AS3000) Idem
naftaleen Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-5
fenantreen Waterbodem (AS3000) Idem
antraceen Waterbodem (AS3000) Idem
fluoranteen Waterbodem (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Waterbodem (AS3000) Idem
chryseen Waterbodem (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Waterbodem (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Waterbodem (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Waterbodem (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Waterbodem (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Waterbodem (AS3000) Idem

hexachloorbenzeen Waterbodem (AS3000) Conform AS3220-1
PCB 28 Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-7
PCB 52 Waterbodem (AS3000) Idem
PCB 101 Waterbodem (AS3000) Idem
PCB 118 Waterbodem (AS3000) Idem
PCB 138 Waterbodem (AS3000) Idem
PCB 153 Waterbodem (AS3000) Idem
PCB 180 Waterbodem (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Waterbodem (AS3000) Idem
o,p-DDT Waterbodem (AS3000) Conform AS3220-1
p,p-DDT Waterbodem (AS3000) Idem
som DDT (0.7 factor) Waterbodem (AS3000) Idem
o,p-DDD Waterbodem (AS3000) Idem
p,p-DDD Waterbodem (AS3000) Idem
som DDD (0.7 factor) Waterbodem (AS3000) Idem
o,p-DDE Waterbodem (AS3000) Idem
p,p-DDE Waterbodem (AS3000) Idem
som DDE (0.7 factor) Waterbodem (AS3000) Idem
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor) Waterbodem (AS3000) Idem
aldrin Waterbodem (AS3000) Idem
dieldrin Waterbodem (AS3000) Idem
endrin Waterbodem (AS3000) Idem
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Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

som aldrin/dieldrin/endrin (0.7
factor)

Waterbodem (AS3000) Idem

isodrin Waterbodem (AS3000) Idem
telodrin Waterbodem (AS3000) Idem
alpha-HCH Waterbodem (AS3000) Idem
beta-HCH Waterbodem (AS3000) Idem
gamma-HCH Waterbodem (AS3000) Idem
delta-HCH Waterbodem (AS3000) Conform AS3220-2
som a-b-c-d HCH (0.7 factor) Waterbodem (AS3000) Conform AS3220-1 en AS3220-2
heptachloor Waterbodem (AS3000) Conform AS3220-1
cis-heptachloorepoxide Waterbodem (AS3000) Idem
trans-heptachloorepoxide Waterbodem (AS3000) Idem
som heptachloorepoxide (0.7
factor)

Waterbodem (AS3000) Idem

alpha-endosulfan Waterbodem (AS3000) Idem
hexachloorbutadieen Waterbodem (AS3000) Idem
endosulfansulfaat Waterbodem (AS3000) Conform AS3220-2
trans-chloordaan Waterbodem (AS3000) Conform AS3220-1
cis-chloordaan Waterbodem (AS3000) Idem
som chloordaan (0.7 factor) Waterbodem (AS3000) Idem
Som
organochloorbestrijdingsmiddelen
(0.7) waterbodem

Waterbodem (AS3000) Conform AS3220-1 en AS3220-2

totaal olie C10 - C40 Waterbodem (AS3000) Conform prestatieblad 3210-6 Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 J0849839 21-06-2013 21-06-2013 ALC264  
001 J0849890 21-06-2013 21-06-2013 ALC264  
001 J0849893 21-06-2013 21-06-2013 ALC264  
001 J0849907 21-06-2013 21-06-2013 ALC264  
001 J0849910 21-06-2013 21-06-2013 ALC264  
001 J0849911 21-06-2013 21-06-2013 ALC264  
001 J0849929 21-06-2013 21-06-2013 ALC264  
001 J0849930 21-06-2013 21-06-2013 ALC264  
001 J0849937 21-06-2013 21-06-2013 ALC264  
001 J0849944 21-06-2013 21-06-2013 ALC264  
002 J0849861 21-06-2013 21-06-2013 ALC264  
002 J0849934 21-06-2013 21-06-2013 ALC264  
002 J0849952 21-06-2013 21-06-2013 ALC264  
002 J0849958 21-06-2013 21-06-2013 ALC264  
003 J0849889 21-06-2013 21-06-2013 ALC264  
003 J0849901 21-06-2013 21-06-2013 ALC264  
003 J0849926 21-06-2013 21-06-2013 ALC264  
003 J0849927 21-06-2013 21-06-2013 ALC264  
003 J0849931 21-06-2013 21-06-2013 ALC264  
003 J0849939 21-06-2013 21-06-2013 ALC264  
003 J0849941 21-06-2013 21-06-2013 ALC264  
003 J0849943 21-06-2013 21-06-2013 ALC264  
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

003 J0855888 21-06-2013 21-06-2013 ALC264  
003 J0855894 21-06-2013 21-06-2013 ALC264  
004 J0849874 21-06-2013 21-06-2013 ALC264  
004 J0849899 21-06-2013 21-06-2013 ALC264  
004 J0849912 21-06-2013 21-06-2013 ALC264  
004 J0849925 21-06-2013 21-06-2013 ALC264  
004 J0849935 21-06-2013 21-06-2013 ALC264  
004 J0849940 21-06-2013 21-06-2013 ALC264  
004 J0849954 21-06-2013 21-06-2013 ALC264  
004 J0849955 21-06-2013 21-06-2013 ALC264  
004 J0849957 21-06-2013 21-06-2013 ALC264  
004 J0849959 21-06-2013 21-06-2013 ALC264  
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

WB vak 2 zandWB vak 2 zand
001
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

WB vak 1 slibWB vak 1 slib
002
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

WB vak 2 slibWB vak 2 slib
004
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 BIJLAGE  7 

Overschrijdingstabellen grond 



Projectnaam Bodemonderzoek Lunterse Beek

Projectnummer P2013-1040

Rapportnummer 11902818

Monsteromschrijving

droge stof (%)

min. delen <2um (%)

organische stof (gloeiverlies) (%)

barium <20 - <20 - <20 - <20 - <20 -

cadmium <0,2 - <0,2 - <0,2 - <0,2 - <0,2 -

kobalt <1,5 - <1,5 - <1,5 - <1,5 - <1,5 -

koper 12 <AW <5 - <5 - <5 - <5 -

kwik <0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05 -

lood 12 <AW <10 - 20 <AW <10 - <10 -

molybdeen <1,5 - <1,5 - <1,5 - <1,5 - <1,5 -

nikkel <3 - <3 - <3 - <3 - <3 -

zink 25 <AW <20 - <20 - <20 - <20 -

som PCB (7) (0.7 factor) (µg/kg ds) 4,9 <AW 4,9 <AW 4,9 <AW 4,9 <AW 4,9 <AW

totaal olie C10 - C40 <35 - <35 - <35 - <35 - <35 -

pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) 0,6 <AW 0,14 <AW 0,16 <AW 0,14 <AW 0,14 <AW

<AW    Het gehalte is kleiner dan de geldende Achtergrondwaarde

-       Gehalte is kleiner dan de AS3000 rapportage grens eis 

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling.

Voor de toetsing zijn de grond (as3000) monsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: 

MM BG vak 1 en 2 lutum 3,0% ; humus 3,2%

MM OG vak 1 en 2 lutum 2,3% ; humus 2,0%

MM BG vak 3 lutum 3,3% ; humus 6,0%

MM BG vak 4 lutum 2,2% ; humus 2,0%

MM OG vak 3 en 4 lutum 1,5% ; humus 2,0%

De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in 

de Circulaire Bodemsanering 2009, zoals gewijzigd op 3 april 2012 en voor de 

achtergrondwaarden aan het Besluit bodemkwaliteit, Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. 

Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal 

OCB (per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 

2009.

Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven)

MM BG vak 1 en 2 MM OG vak 1 en 2 MM BG vak 3 MM BG vak 4 MM OG vak 3 en 4

87,7

3

82,2

3,3

84,6

1,5

88,2

2,2

23,2

85,4

2,3

<2 <26
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Overschrijdingstabellen grondwater 
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Projectnaam Bodemonderzoek Lunterse Beek 
Projectcode P2013-1040 
  
Tabel: Analyseresultaten grondwater monsters (gehalten in µg/l, tenzij anders aangegeven) 

     

Monstercode 12-1-1
1
 9-1-1

2
 10-1-1

3
 11-1-1

4
 

     

     
METALEN 

barium 130 * 170 * 140 * 95 * 
cadmium <0.4  <0.4  <0.4  <0.4  
kobalt <5  <5  <5  <5  
koper 20 * 13  7.4  <5  
kwik <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  
lood <10  <10  <10  <10  
molybdeen <10 *

b
 <10 *

b
 <10 *

b
 <10 *

b
 

nikkel 140 *** <10  <10  <10  
zink 27  27  <20  24  
     
VLUCHTIGE AROMATEN 

benzeen <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  
tolueen <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  
ethylbenzeen <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  
o-xyleen <0.1 -- <0.1 -- <0.1 -- <0.1 -- 
p- en m-xyleen <0.2 -- <0.2 -- <0.2 -- <0.2 -- 
xylenen <0.3 

a
 <0.3 

a
 <0.3 

a
 <0.3 

a
 

styreen <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  
naftaleen <0.2 *

b
 <0.2 *

b
 <0.30 *#

b
 <0.2 *

b
 

     
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 

1,1-dichloorethaan <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  
1,2-dichloorethaan <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  
1,1-dichlooretheen <0.1 

a
 <0.1 

a
 <0.1 

a
 <0.1 

a
 

cis-1,2-dichlooretheen <0.1 -- <0.1 -- <0.1 -- <0.1 -- 
som (cis,trans) 1,2- 
dichloorethenen <0.2 

a
 <0.2 

a
 <0.2 

a
 <0.2 

a
 

trans-1,2-dichlooretheen <0.1 -- <0.1 -- <0.1 -- <0.1 -- 
dichloormethaan <0.5 *

b
 <0.5 *

b
 <0.5 *

b
 <0.5 *

b
 

1,1-dichloorpropaan <0.25 -- <0.25 -- <0.25 -- <0.25 -- 
1,2-dichloorpropaan <0.2 -- <0.2 -- <0.2 -- <0.2 -- 
1,3-dichloorpropaan <0.25 -- <0.25 -- <0.25 -- <0.25 -- 
som dichloorpropanen <0.9  <0.9  <0.9  <0.9  
tetrachlooretheen <0.1 

a
 <0.1 

a
 <0.1 

a
 <0.1 

a
 

tetrachloormethaan <0.1 
a
 <0.1 

a
 <0.1 

a
 <0.1 

a
 

1,1,1-trichloorethaan <0.1 
a
 <0.1 

a
 <0.1 

a
 <0.1 

a
 

1,1,2-trichloorethaan <0.1 
a
 <0.1 

a
 <0.1 

a
 <0.1 

a
 

trichlooretheen <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  
chloroform <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  
vinylchloride <0.1 

a
 <0.1 

a
 <0.1 

a
 <0.1 

a
 

tribroommethaan <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  
     
MINERALE OLIE 

fractie C10 - C12 <10 -- <10 -- <10 -- <10 -- 
fractie C12 - C22 <10 -- <10 -- <10 -- <10 -- 
fractie C22 - C30 <10 -- <10 -- <10 -- <10 -- 
fractie C30 - C40 <10 -- <10 -- <10 -- <10 -- 
totaal olie C10 - C40 <50  <50  <50  <50  
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Monstercode en monstertraject 
1
  11905050-001     12-1-1 12-1-1 

2
  11905050-002     9-1-1 9-1-1 

3
  11905050-003     10-1-1 10-1-1 

4
  11905050-004     11-1-1 11-1-1 

 
De resultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld Circulaire Bodemsanering 2009, zoals gewijzigd op 3 
april 2012. 
De gehalten die de betreffende streefwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van 

de streef- en interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde en kleiner 

dan of gelijk aan de interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
a
  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de streefwaarde (of geen streefwaarde 

voor opgesteld), maar wel kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag 
verondersteld worden kleiner dan de streefwaarde te zijn. 

b
  gecorrigeerd gehalte is groter dan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor 

opgesteld), en groter dan de AS3000 rapportagegrens-eis. 
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Toetsing heranalyse grondwater peilbuis 12 

 

 
Projectnaam Bodemonderzoek Lunterse Beek 
Projectcode P2013-1040 
  
Tabel: Analyseresultaten grondwater (as3000) monsters (gehalten in µg/l, tenzij anders aangegeven) 

    
Monstercode 12-1-2

1
   

    
    
METALEN 

nikkel 140 ***     

    

 
Monstercode en monstertraject 
1
  11912287-001     12-1-2 12-1-2 

 
De resultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld Circulaire Bodemsanering 2009, zoals gewijzigd op 3 
april 2012. 
De gehalten die de betreffende streefwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan het 

gemiddelde van de streef- en interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef- en 

interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
a
  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de streefwaarde (of geen 

streefwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan de AS3000 
rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan de 
streefwaarde te zijn. 

b
  gecorrigeerd gehalte is groter dan de streefwaarde (of geen 

streefwaarde voor opgesteld), en groter dan de AS3000 
rapportagegrens-eis. 
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BIJLAGE 9 

Referentietabellen grond 



MM BG vak 1 en 2 lutum 3,0% ; humus 3,2%

Aw T I

cadmium 0,37 4,2 8,1

kobalt 4,7 32 60

koper 21 60 99

kwik 0,11 - -

lood 33 192 350

molybdeen 1,5 96 190

nikkel 13 25 37

zink 64 196 328

PAKs (totaal)(som 10) 1,5 21 40

PCBs (som 7) 0,0064 0,16 0,32

minerale olie 61 830 1600

AW T I :   Achtergrond-, Tussen- en Interventiewaarden grond (mg/kg ds)



MM OG vak 1 en 2 lutum 2,3% ; humus 2,0%

Aw T I

cadmium 0,35 4 7,6

kobalt 4,4 30 56

koper 20 56 93

kwik 0,1 - -

lood 32 185 339

molybdeen 1,5 96 190

nikkel 12 24 35

zink 60 184 308

PAKs (totaal)(som 10) 1,5 21 40

PCBs (som 7) 0,004 0,1 0,2

minerale olie 38 519 1000

AW T I :   Achtergrond-, Tussen- en Interventiewaarden grond (mg/kg ds)



MM BG vak 3 lutum 3,3% ; humus 6,0%

Aw T I

cadmium 0,42 4,8 9,1

kobalt 4,9 33 62

koper 23 66 109

kwik 0,11 - -

lood 35 202 370

molybdeen 1,5 96 190

nikkel 13 26 38

zink 69 212 354

PAKs (totaal)(som 10) 1,5 21 40

PCBs (som 7) 0,012 0,31 0,6

minerale olie 114 1557 3000

AW T I :   Achtergrond-, Tussen- en Interventiewaarden grond (mg/kg ds)



MM BG vak 4 lutum 2,2% ; humus 2,0%

Aw T I

cadmium 0,35 4 7,6

kobalt 4,4 30 55

koper 19 56 92

kwik 0,1 - -

lood 32 185 338

molybdeen 1,5 96 190

nikkel 12 24 35

zink 60 183 307

PAKs (totaal)(som 10) 1,5 21 40

PCBs (som 7) 0,004 0,1 0,2

minerale olie 38 519 1000

AW T I :   Achtergrond-, Tussen- en Interventiewaarden grond (mg/kg ds)



MM OG vak 3 en 4 lutum 1,5% ; humus 2,0%

Aw T I

cadmium 0,35 4 7,6

kobalt 4,3 29 54

koper 19 56 92

kwik 0,1 - -

lood 32 184 337

molybdeen 1,5 96 190

nikkel 12 23 34

zink 59 181 303

PAKs (totaal)(som 10) 1,5 21 40

PCBs (som 7) 0,004 0,1 0,2

minerale olie 38 519 1000

AW T I :   Achtergrond-, Tussen- en Interventiewaarden grond (mg/kg ds)
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BIJLAGE 10 

Referentietabellen grondwater 
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Tabel: Toetsingswaarden voor grondwater  

     

Toetsingswaarden
1)

 S 1/2(S+I) I AS3000 

     

     
METALEN 

barium 50 338 625 50 
cadmium 0.40 3.2 6.0 0.80 
kobalt 20 60 100 20 
koper 15 45 75 15 
kwik 0.050 0.18 0.30 0.050 
lood 15 45 75 15 
molybdeen 5.0 152 300 5.0 
nikkel 15 45 75 15 
zink 65 432 800 65 
     
VLUCHTIGE AROMATEN 

benzeen 0.20 15 30 0.20 
tolueen 7.0 504 1000 7.0 
ethylbenzeen 4.0 77 150 4.0 
xylenen 0.20 35 70 0.30 
styreen 6.0 153 300 6.0 
naftaleen 0.01 35 70 0.050 
     
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 

1,1-dichloorethaan 7.0 454 900 7.0 
1,2-dichloorethaan 7.0 204 400 7.0 
1,1-dichlooretheen 0.01 5.0 10 0.10 
dichloormethaan 0.01 500 1000 0.20 
som (cis,trans) 1,2- 
dichloorethenen 0.01 10 20 0.20 
som dichloorpropanen 0.80 40 80 0.75 
tetrachlooretheen 0.01 20 40 0.10 
tetrachloormethaan 0.01 5.0 10 0.10 
1,1,1-trichloorethaan 0.01 150 300 0.10 
1,1,2-trichloorethaan 0.01 65 130 0.10 
trichlooretheen 24 262 500 24 
chloroform 6.0 203 400 6.0 
vinylchloride 0.01 2.5 5.0 0.20 
tribroommethaan   

630 2.0 
     
MINERALE OLIE 

totaal olie C10 - C40 50 325 600 100 

     

 
1)

 S streefwaarde 
 1/2(S+I) gemiddelde van streef- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en 

grondwateronderzoek; grondwaterprotocollen 3110 t/m 3190 
versie 3,25 juni 2008. 
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BIJLAGE 11 

Toetsingsresultaten ToWaBo 



Pagina 1 van 8 

Toetsing volgens: Toepassen in oppervlaktewater (Bbk)                    Towabo 4.0.400  

Datum toetsing: 27-06-2013 

Meetpunt: WB vak 1 slib  

Datum monstername: 21-06-2013          Tijd monstername: 0:00:00 

Beheerder: ONBEKEND 

X-coordinaat: 0                             Y-coordinaat: 0         

Maaiveld t.o.v. NAP (m): 0                Compartiment: Bodem/Sediment 

Laag boven (cm): 0                         Laag onder (cm): 0       

 

Gebruikte standaardisatiemethode: Bbk 

 

 

Gebruikte grootheid voor standaardisatie: 

 -als org.stofgehalte :        1,40 % 

 -als lutumgehalte :        0,70 % 

 
Parameter                hoe.    eenheid     gemeten     gestand.   oordeel  melding     % 

                                             gehalte     gehalte                      oversch. 

 

  METALEN 

cadmium                  dg      mg/kg <      0,200       0,248     <=AW      *
    

      -    

anorganisch kwik         dg      mg/kg <      0,050       0,051     <=AW      *
    

      -    

koper                    dg      mg/kg <      5,000       7,394     <=AW      *
    

      -    

nikkel                   dg      mg/kg <      3,000       6,125     <=AW      *
    

      -    

lood                     dg      mg/kg <     10,000      11,142     <=AW      *
    

      -    

zink                     dg      mg/kg       26,000      62,651     <=AW       
    

      -    

cobalt                   dg      mg/kg <      1,500       3,691     <=AW      *
    

      -    

molybdeen                dg      mg/kg <      1,500       1,050     <=AW      *
    

      -    

 

  PAK 

som PAK 10 (VROM)        dg      mg/kg        0,166       0,166     <=AW       
    

      -    

 

  CHLOORBENZENEN 

hexachloorbenzeen        dg      ug/kg <      1,000       3,500     <=AW      *
    

      -    

som 12 chloorbenzenen    dg      ug/kg <      1,000       3,500     <=AW      *
    

      -    

 

  ORGANOCHLOORVERBINDINGEN 

aldrin                   dg      ug/kg <      1,000       3,500     B         *
    

    169,23 

dieldrin                 dg      ug/kg <      1,000       3,500     <=AW      *
    

      -    

endrin                   dg      ug/kg <      1,000       3,500     <=AW      *
    

      -    

som drins 3              dg      ug/kg <      3,000      10,500     <=AW      *
    

      -    

isodrin                  dg      ug/kg <      1,000       3,500     B         *
    

    250,00 

telodrin                 dg      ug/kg <      1,000       3,500     B         *
    

    600,00 

som DDT                  dg      ug/kg <      2,000       7,000     .         *
    

      -    

som DDD                  dg      ug/kg <      2,000       7,000     .         *
    

      -    

som DDE                  dg      ug/kg <      2,000       7,000     .         *
    

      -    

som DDT/DDD/DDE          dg      ug/kg <      6,000      21,000     <=AW      *
    

      -    

a-endosulfan             dg      ug/kg <      1,000       3,500     B         *
    

     66,67 

a-HCH                    dg      ug/kg <      1,000       3,500     B         *
    

    191,67 

b-HCH                    dg      ug/kg <      1,000       3,500     A         *
    

     75,00 

g-HCH (lindaan)          dg      ug/kg <      1,000       3,500     B         *
    

     16,67 

som HCH (a,b,g,d)        dg      ug/kg <      4,000      14,000     B         *
    

     40,00 

heptachloor              dg      ug/kg <      1,000       3,500     A         *
    

    400,00 

hexachloorbutadieen      dg      ug/kg <      1,000       3,500     A         *
    

     16,67 

som 2 chloordaan         dg      ug/kg <      2,000       7,000     B         *
    

    250,00 

som 2 heptachloorepoxide dg      ug/kg <      2,000       7,000     B         *
    

     75,00 

som 23 OCB's             dg      ug/kg <     23,000      80,500     <=AW      *
    

      -    

 

  OVERIGE STOFFEN 

minerale olie GC         dg      mg/kg <     35,000     122,500     <=AW      *
    

      -    

 

  PCB 

PCB-28                   dg      ug/kg <      1,000       3,500     A         *
    

    133,33 

PCB-52                   dg      ug/kg <      1,000       3,500     A         *
    

     75,00 

PCB-101                  dg      ug/kg <      1,000       3,500     A         *
    

    133,33 

PCB-118                  dg      ug/kg <      1,000       3,500     <=AW      *
    

      -    

PCB-138                  dg      ug/kg <      1,000       3,500     <=AW      *
    

      -    

PCB-153                  dg      ug/kg <      1,000       3,500     <=AW      *
    

      -    

PCB-180                  dg      ug/kg <      1,000       3,500     A         *
    

     40,00 
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som PCB 7                dg      ug/kg <      7,000      24,500     A         *
    

     22,50 

 

Aantal getoetste parameters: 37 

 

Eindoordeel:  Vrij toepasbaar 

 

Meldingen:   
* Indicatief toetsresultaat  

 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter sClBen12 
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Toetsing volgens: Toepassen in oppervlaktewater (Bbk)                    Towabo 4.0.400  

Datum toetsing: 27-06-2013 

Meetpunt: WB vak 1 zand  

Datum monstername: 21-06-2013          Tijd monstername: 0:00:00 

Beheerder: ONBEKEND 

X-coordinaat: 0                             Y-coordinaat: 0         

Maaiveld t.o.v. NAP (m): 0                Compartiment: Bodem/Sediment 

Laag boven (cm): 0                         Laag onder (cm): 0       

 

Gebruikte standaardisatiemethode: Bbk 

 

 

Gebruikte grootheid voor standaardisatie: 

 -als org.stofgehalte :        1,40 % 

 -als lutumgehalte :        0,70 % 

 
Parameter                hoe.    eenheid     gemeten     gestand.   oordeel  melding     % 

                                             gehalte     gehalte                      oversch. 

 

  METALEN 

cadmium                  dg      mg/kg <      0,200       0,248     <=AW      *
    

      -    

anorganisch kwik         dg      mg/kg <      0,050       0,051     <=AW      *
    

      -    

koper                    dg      mg/kg <      5,000       7,394     <=AW      *
    

      -    

nikkel                   dg      mg/kg <      3,000       6,125     <=AW      *
    

      -    

lood                     dg      mg/kg <     10,000      11,142     <=AW      *
    

      -    

zink                     dg      mg/kg       26,000      62,651     <=AW       
    

      -    

cobalt                   dg      mg/kg <      1,500       3,691     <=AW      *
    

      -    

molybdeen                dg      mg/kg <      1,500       1,050     <=AW      *
    

      -    

 

  PAK 

som PAK 10 (VROM)        dg      mg/kg        0,176       0,176     <=AW       
    

      -    

 

  CHLOORBENZENEN 

hexachloorbenzeen        dg      ug/kg <      1,000       3,500     <=AW      *
    

      -    

som 12 chloorbenzenen    dg      ug/kg <      1,000       3,500     <=AW      *
    

      -    

 

  ORGANOCHLOORVERBINDINGEN 

aldrin                   dg      ug/kg <      1,000       3,500     B         *
    

    169,23 

dieldrin                 dg      ug/kg <      1,000       3,500     <=AW      *
    

      -    

endrin                   dg      ug/kg <      1,000       3,500     <=AW      *
    

      -    

som drins 3              dg      ug/kg <      3,000      10,500     <=AW      *
    

      -    

isodrin                  dg      ug/kg <      1,000       3,500     B         *
    

    250,00 

telodrin                 dg      ug/kg <      1,000       3,500     B         *
    

    600,00 

som DDT                  dg      ug/kg <      2,000       7,000     .         *
    

      -    

som DDD                  dg      ug/kg <      2,000       7,000     .         *
    

      -    

som DDE                  dg      ug/kg <      2,000       7,000     .         *
    

      -    

som DDT/DDD/DDE          dg      ug/kg <      6,000      21,000     <=AW      *
    

      -    

a-endosulfan             dg      ug/kg <      1,000       3,500     B         *
    

     66,67 

a-HCH                    dg      ug/kg <      1,000       3,500     B         *
    

    191,67 

b-HCH                    dg      ug/kg <      1,000       3,500     A         *
    

     75,00 

g-HCH (lindaan)          dg      ug/kg <      1,000       3,500     B         *
    

     16,67 

som HCH (a,b,g,d)        dg      ug/kg <      4,000      14,000     B         *
    

     40,00 

heptachloor              dg      ug/kg <      1,000       3,500     A         *
    

    400,00 

hexachloorbutadieen      dg      ug/kg <      1,000       3,500     A         *
    

     16,67 

som 2 chloordaan         dg      ug/kg <      2,000       7,000     B         *
    

    250,00 

som 2 heptachloorepoxide dg      ug/kg <      2,000       7,000     B         *
    

     75,00 

som 23 OCB's             dg      ug/kg <     23,000      80,500     <=AW      *
    

      -    

 

  OVERIGE STOFFEN 

minerale olie GC         dg      mg/kg <     35,000     122,500     <=AW      *
    

      -    

 

  PCB 

PCB-28                   dg      ug/kg <      1,000       3,500     A         *
    

    133,33 

PCB-52                   dg      ug/kg <      1,000       3,500     A         *
    

     75,00 

PCB-101                  dg      ug/kg <      1,000       3,500     A         *
    

    133,33 

PCB-118                  dg      ug/kg <      1,000       3,500     <=AW      *
    

      -    

PCB-138                  dg      ug/kg <      1,000       3,500     <=AW      *
    

      -    

PCB-153                  dg      ug/kg <      1,000       3,500     <=AW      *
    

      -    

PCB-180                  dg      ug/kg <      1,000       3,500     A         *
    

     40,00 
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som PCB 7                dg      ug/kg <      7,000      24,500     A         *
    

     22,50 

 

Aantal getoetste parameters: 37 

 

Eindoordeel:  Vrij toepasbaar 

 

Meldingen:   
* Indicatief toetsresultaat  

 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter sClBen12 
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Toetsing volgens: Toepassen in oppervlaktewater (Bbk)                    Towabo 4.0.400  

Datum toetsing: 27-06-2013 

Meetpunt: WB vak 2 slib  

Datum monstername: 21-06-2013          Tijd monstername: 0:00:00 

Beheerder: ONBEKEND 

X-coordinaat: 0                             Y-coordinaat: 0         

Maaiveld t.o.v. NAP (m): 0                Compartiment: Bodem/Sediment 

Laag boven (cm): 0                         Laag onder (cm): 0       

 

Gebruikte standaardisatiemethode: Bbk 

 

 

Gebruikte grootheid voor standaardisatie: 

 -als org.stofgehalte :        6,10 % 

 -als lutumgehalte :        2,60 % 

 
Parameter                hoe.    eenheid     gemeten     gestand.   oordeel  melding     % 

                                             gehalte     gehalte                      oversch. 

 

  METALEN 

cadmium                  dg      mg/kg        0,440       0,632     A          
    

      5,38 

anorganisch kwik         dg      mg/kg        0,060       0,083     <=AW       
    

      -    

koper                    dg      mg/kg        6,700      11,929     <=AW       
    

      -    

nikkel                   dg      mg/kg        4,500      12,500     <=AW       
    

      -    

lood                     dg      mg/kg       16,000      23,169     <=AW       
    

      -    

zink                     dg      mg/kg       77,000     161,016     A          
    

     15,01 

cobalt                   dg      mg/kg        1,700       5,609     <=AW       
    

      -    

molybdeen                dg      mg/kg <      1,500       1,050     <=AW      *
    

      -    

 

  PAK 

som PAK 10 (VROM)        dg      mg/kg        0,748       0,748     <=AW       
    

      -    

 

  CHLOORBENZENEN 

hexachloorbenzeen        dg      ug/kg <      1,000       1,148     <=AW      *
    

      -    

som 12 chloorbenzenen    dg      ug/kg <      1,000       1,148     <=AW      *
    

      -    

 

  ORGANOCHLOORVERBINDINGEN 

aldrin                   dg      ug/kg <      1,000       1,148     A         *
    

     43,44 

dieldrin                 dg      ug/kg <      1,000       1,148     <=AW      *
    

      -    

endrin                   dg      ug/kg <      1,000       1,148     <=AW      *
    

      -    

som drins 3              dg      ug/kg <      3,000       3,443     <=AW      *
    

      -    

isodrin                  dg      ug/kg <      1,000       1,148     B         *
    

     14,75 

telodrin                 dg      ug/kg <      1,000       1,148     B         *
    

    129,51 

som DDT                  dg      ug/kg <      2,000       2,295     .         *
    

      -    

som DDD                  dg      ug/kg        5,100       8,361     .          
    

      -    

som DDE                  dg      ug/kg        2,800       4,590     .          
    

      -    

som DDT/DDD/DDE          dg      ug/kg        9,300      15,246     <=AW       
    

      -    

a-endosulfan             dg      ug/kg <      1,000       1,148     A         *
    

     27,50 

a-HCH                    dg      ug/kg <      1,000       1,148     A         *
    

     14,75 

b-HCH                    dg      ug/kg <      1,000       1,148     <=AW      *
    

      -    

g-HCH (lindaan)          dg      ug/kg <      1,000       1,148     <=AW      *
    

      -    

som HCH (a,b,g,d)        dg      ug/kg <      4,000       4,590     <=AW      *
    

      -    

heptachloor              dg      ug/kg <      1,000       1,148     A         *
    

     63,93 

hexachloorbutadieen      dg      ug/kg <      1,000       1,148     <=AW      *
    

      -    

som 2 chloordaan         dg      ug/kg <      2,000       2,295     B         *
    

     14,75 

som 2 heptachloorepoxide dg      ug/kg <      2,000       2,295     A         *
    

     14,75 

som 23 OCB's             dg      ug/kg       21,200      34,754     <=AW       
    

      -    

 

  OVERIGE STOFFEN 

minerale olie GC         dg      mg/kg       58,000      95,082     <=AW       
    

      -    

 

  PCB 

PCB-28                   dg      ug/kg <      1,000       1,148     <=AW      *
    

      -    

PCB-52                   dg      ug/kg <      1,000       1,148     <=AW      *
    

      -    

PCB-101                  dg      ug/kg        1,200       1,967     A          
    

     31,15 

PCB-118                  dg      ug/kg        1,100       1,803     <=AW       
    

      -    

PCB-138                  dg      ug/kg        1,400       2,295     <=AW       
    

      -    

PCB-153                  dg      ug/kg        1,400       2,295     <=AW       
    

      -    

PCB-180                  dg      ug/kg <      1,000       1,148     <=AW      *
    

      -    
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som PCB 7                dg      ug/kg        7,200      11,803     <=AW       
    

      -    

 

Aantal getoetste parameters: 37 

 

Eindoordeel:  Vrij toepasbaar 

 

Meldingen:   
* Indicatief toetsresultaat  

 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter sClBen12 
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Toetsing volgens: Toepassen in oppervlaktewater (Bbk)                    Towabo 4.0.400  

Datum toetsing: 27-06-2013 

Meetpunt: WB vak 2 zand 

Datum monstername: 21-06-2013          Tijd monstername: 0:00:00 

Beheerder: ONBEKEND 

X-coordinaat: 0                             Y-coordinaat: 0         

Maaiveld t.o.v. NAP (m): 0                Compartiment: Bodem/Sediment 

Laag boven (cm): 0                         Laag onder (cm): 0       

 

Gebruikte standaardisatiemethode: Bbk 

 

 

Gebruikte grootheid voor standaardisatie: 

 -als org.stofgehalte :        1,40 % 

 -als lutumgehalte :        2,30 % 

 
Parameter                hoe.    eenheid     gemeten     gestand.   oordeel  melding     % 

                                             gehalte     gehalte                      oversch. 

 

  METALEN 

cadmium                  dg      mg/kg <      0,200       0,247     <=AW      *
    

      -    

anorganisch kwik         dg      mg/kg <      0,050       0,050     <=AW      *
    

      -    

koper                    dg      mg/kg <      5,000       7,317     <=AW      *
    

      -    

nikkel                   dg      mg/kg <      3,000       5,976     <=AW      *
    

      -    

lood                     dg      mg/kg <     10,000      11,080     <=AW      *
    

      -    

zink                     dg      mg/kg       20,000      47,458     <=AW       
    

      -    

cobalt                   dg      mg/kg <      1,500       3,574     <=AW      *
    

      -    

molybdeen                dg      mg/kg <      1,500       1,050     <=AW      *
    

      -    

 

  PAK 

som PAK 10 (VROM)        dg      mg/kg        0,162       0,162     <=AW       
    

      -    

 

  CHLOORBENZENEN 

hexachloorbenzeen        dg      ug/kg <      1,000       3,500     <=AW      *
    

      -    

som 12 chloorbenzenen    dg      ug/kg <      1,000       3,500     <=AW      *
    

      -    

 

  ORGANOCHLOORVERBINDINGEN 

aldrin                   dg      ug/kg <      1,000       3,500     B         *
    

    169,23 

dieldrin                 dg      ug/kg <      1,000       3,500     <=AW      *
    

      -    

endrin                   dg      ug/kg <      1,000       3,500     <=AW      *
    

      -    

som drins 3              dg      ug/kg <      3,000      10,500     <=AW      *
    

      -    

isodrin                  dg      ug/kg <      1,000       3,500     B         *
    

    250,00 

telodrin                 dg      ug/kg <      1,000       3,500     B         *
    

    600,00 

som DDT                  dg      ug/kg <      2,000       7,000     .         *
    

      -    

som DDD                  dg      ug/kg <      2,000       7,000     .         *
    

      -    

som DDE                  dg      ug/kg <      2,000       7,000     .         *
    

      -    

som DDT/DDD/DDE          dg      ug/kg <      6,000      21,000     <=AW      *
    

      -    

a-endosulfan             dg      ug/kg <      1,000       3,500     B         *
    

     66,67 

a-HCH                    dg      ug/kg <      1,000       3,500     B         *
    

    191,67 

b-HCH                    dg      ug/kg <      1,000       3,500     A         *
    

     75,00 

g-HCH (lindaan)          dg      ug/kg <      1,000       3,500     B         *
    

     16,67 

som HCH (a,b,g,d)        dg      ug/kg <      4,000      14,000     B         *
    

     40,00 

heptachloor              dg      ug/kg <      1,000       3,500     A         *
    

    400,00 

hexachloorbutadieen      dg      ug/kg <      1,000       3,500     A         *
    

     16,67 

som 2 chloordaan         dg      ug/kg <      2,000       7,000     B         *
    

    250,00 

som 2 heptachloorepoxide dg      ug/kg <      2,000       7,000     B         *
    

     75,00 

som 23 OCB's             dg      ug/kg <     23,000      80,500     <=AW      *
    

      -    

 

  OVERIGE STOFFEN 

minerale olie GC         dg      mg/kg <     35,000     122,500     <=AW      *
    

      -    

 

  PCB 

PCB-28                   dg      ug/kg <      1,000       3,500     A         *
    

    133,33 

PCB-52                   dg      ug/kg <      1,000       3,500     A         *
    

     75,00 

PCB-101                  dg      ug/kg <      1,000       3,500     A         *
    

    133,33 

PCB-118                  dg      ug/kg <      1,000       3,500     <=AW      *
    

      -    

PCB-138                  dg      ug/kg <      1,000       3,500     <=AW      *
    

      -    

PCB-153                  dg      ug/kg <      1,000       3,500     <=AW      *
    

      -    

PCB-180                  dg      ug/kg <      1,000       3,500     A         *
    

     40,00 
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som PCB 7                dg      ug/kg <      7,000      24,500     A         *
    

     22,50 

 

Aantal getoetste parameters: 37 

 

Eindoordeel:  Vrij toepasbaar 

 

Meldingen:   
* Indicatief toetsresultaat  

 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter sClBen12  

 

Einde uitvoerverslag  
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Toetsing volgens: Verspreiden op aangrenzend perceel (Bbk)               Towabo 4.0.400  

Datum toetsing: 27-06-2013 

Meetpunt: WB vak 1 slib WB vak 1 s  

Datum monstername: 21-06-2013          Tijd monstername: 0:00:00 

Beheerder: ONBEKEND 

X-coordinaat: 0                             Y-coordinaat: 0         

Maaiveld t.o.v. NAP (m): 0                Compartiment: Bodem/Sediment 

Laag boven (cm): 0                         Laag onder (cm): 0       

 

Gebruikte standaardisatiemethode: PAF 

 

 

Gebruikte grootheid voor standaardisatie: 

 -als org.stofgehalte :        1,40 % 

 -als lutumgehalte :        0,70 % 

 
Parameter                hoe.    eenheid     gemeten     gestand.   oordeel  melding     % 

                                             gehalte     gehalte                      oversch. 

 

  METALEN 

cadmium                  dg      mg/kg <      0,200       0,248     Ja        *
    

      -    

cadmium                  PAF     %     <      0,200       0,000     .          
    

      -    

anorganisch kwik         PAF     %     <      0,050       0,000     .          
    

      -    

koper                    PAF     %     <      5,000       0,000     .          
    

      -    

nikkel                   PAF     %     <      3,000       0,000     .          
    

      -    

lood                     PAF     %     <     10,000       0,000     .          
    

      -    

zink                     PAF     %           26,000       0,000     .          
    

      -    

barium                   PAF     %     <     20,000       0,000     .          
    

      -    

cobalt                   PAF     %     <      1,500       0,000     .          
    

      -    

molybdeen                PAF     %     <      1,500       0,000     .          
    

      -    

 

  PAK 

naftaleen                PAF     %     <      0,020       0,010     .          
    

      -    

anthraceen               PAF     %     <      0,020       0,004     .          
    

      -    

fenantreen               PAF     %     <      0,020       0,006     .          
    

      -    

fluorantheen             PAF     %            0,040       0,007     .          
    

      -    

benz(a)anthraceen        PAF     %     <      0,020       0,000     .          
    

      -    

chryseen                 PAF     %     <      0,020       0,000     .          
    

      -    

benzo(k)fluorantheen     PAF     %     <      0,020       0,000     .          
    

      -    

benzo(a)pyreen           PAF     %     <      0,020       0,001     .          
    

      -    

benzo(ghi)peryleen       PAF     %     <      0,020       0,000     .          
    

      -    

indenopyreen             PAF     %     <      0,020       0,002     .          
    

      -    

 

  CHLOORBENZENEN 

hexachloorbenzeen        PAF     %     <      0,001       0,004     .          
    

      -    

 

  ORGANOCHLOORVERBINDINGEN 

aldrin                   PAF     %     <      0,001       0,001     .          
    

      -    

dieldrin                 PAF     %     <      0,001       0,552     .          
    

      -    

endrin                   PAF     %     <      0,001       1,567     .          
    

      -    

isodrin                  PAF     %     <      0,001       0,213     .          
    

      -    

telodrin                 PAF     %     <      0,001       0,000     .          
    

      -    

24DDT                    PAF     %     <      0,001       0,000     .          
    

      -    

44DDT                    PAF     %     <      0,001       0,000     .          
    

      -    

24DDD                    PAF     %     <      0,001       0,000     .          
    

      -    

44DDD                    PAF     %     <      0,001       0,000     .          
    

      -    

24DDE                    PAF     %     <      0,001       0,000     .          
    

      -    

44DDE                    PAF     %     <      0,001       0,001     .          
    

      -    

a-endosulfan             PAF     %     <      0,001       1,585     .          
    

      -    

endosulfansulfaat        PAF     %     <      0,001       0,058     .          
    

      -    

a-HCH                    PAF     %     <      0,001       0,015     .          
    

      -    

b-HCH                    PAF     %     <      0,001       0,030     .          
    

      -    

g-HCH (lindaan)          PAF     %     <      0,001       1,268     .          
    

      -    

d-HCH                    PAF     %     <      0,001       0,019     .          
    

      -    

heptachloor              PAF     %     <      0,001       0,215     .          
    

      -    

hexachloorbutadieen      PAF     %     <      0,001       0,000     .          
    

      -    

som 2 chloordaan         PAF     %     <      0,002       0,031     .          
    

      -    

som 2 heptachloorepoxide PAF     %     <      0,002       0,304     .          
    

      -    
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  OVERIGE STOFFEN 

minerale olie GC         dg      mg/kg <     35,000     122,500     Ja        *
    

      -    

 

  PCB 

PCB-28                   PAF     %     <      0,001       0,000     .          
    

      -    

PCB-52                   PAF     %     <      0,001       0,000     .          
    

      -    

PCB-101                  PAF     %     <      0,001       0,000     .          
    

      -    

PCB-118                  PAF     %     <      0,001       0,000     .          
    

      -    

PCB-138                  PAF     %     <      0,001       0,000     .          
    

      -    

PCB-153                  PAF     %     <      0,001       0,000     .          
    

      -    

PCB-180                  PAF     %     <      0,001       0,000     .          
    

      -    

 

  MEERSOORTEN POTENTIEEL AANGETASTE FRACTIE (msPAF) 

msPAF metalen            PAF     %            -           0,000     Ja         
    

      -    

msPAF org.verbindingen   PAF     %            -           5,657     Ja         
    

      -    

 

Aantal parameters: 49 

 

Eindoordeel:  Verspreidbaar 

 

Meldingen:   
* Indicatief toetsresultaat  

 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter msPAFmet  

 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter msPAForg  

 Het gemeten gehalte voor de berekening van PAF-waarden wordt weergegeven in de eenheid mg/kg en 

hoedanigheid dg
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Toetsing volgens: Verspreiden op aangrenzend perceel (Bbk)               Towabo 4.0.400  

Datum toetsing: 27-06-2013 

Meetpunt: WB vak 1 zand WB vak 1 z  

Datum monstername: 21-06-2013          Tijd monstername: 0:00:00 

Beheerder: ONBEKEND 

X-coordinaat: 0                             Y-coordinaat: 0         

Maaiveld t.o.v. NAP (m): 0                Compartiment: Bodem/Sediment 

Laag boven (cm): 0                         Laag onder (cm): 0       

 

Gebruikte standaardisatiemethode: PAF 

 

 

Gebruikte grootheid voor standaardisatie: 

 -als org.stofgehalte :        1,40 % 

 -als lutumgehalte :        0,70 % 

 
Parameter                hoe.    eenheid     gemeten     gestand.   oordeel  melding     % 

                                             gehalte     gehalte                      oversch. 

 

  METALEN 

cadmium                  dg      mg/kg <      0,200       0,248     Ja        *
    

      -    

cadmium                  PAF     %     <      0,200       0,000     .          
    

      -    

anorganisch kwik         PAF     %     <      0,050       0,000     .          
    

      -    

koper                    PAF     %     <      5,000       0,000     .          
    

      -    

nikkel                   PAF     %     <      3,000       0,000     .          
    

      -    

lood                     PAF     %     <     10,000       0,000     .          
    

      -    

zink                     PAF     %           26,000       0,000     .          
    

      -    

barium                   PAF     %     <     20,000       0,000     .          
    

      -    

cobalt                   PAF     %     <      1,500       0,000     .          
    

      -    

molybdeen                PAF     %     <      1,500       0,000     .          
    

      -    

 

  PAK 

naftaleen                PAF     %     <      0,020       0,010     .          
    

      -    

anthraceen               PAF     %     <      0,020       0,004     .          
    

      -    

fenantreen               PAF     %     <      0,020       0,006     .          
    

      -    

fluorantheen             PAF     %            0,050       0,012     .          
    

      -    

benz(a)anthraceen        PAF     %     <      0,020       0,000     .          
    

      -    

chryseen                 PAF     %     <      0,020       0,000     .          
    

      -    

benzo(k)fluorantheen     PAF     %     <      0,020       0,000     .          
    

      -    

benzo(a)pyreen           PAF     %     <      0,020       0,001     .          
    

      -    

benzo(ghi)peryleen       PAF     %     <      0,020       0,000     .          
    

      -    

indenopyreen             PAF     %     <      0,020       0,002     .          
    

      -    

 

  CHLOORBENZENEN 

hexachloorbenzeen        PAF     %     <      0,001       0,004     .          
    

      -    

 

  ORGANOCHLOORVERBINDINGEN 

aldrin                   PAF     %     <      0,001       0,001     .          
    

      -    

dieldrin                 PAF     %     <      0,001       0,552     .          
    

      -    

endrin                   PAF     %     <      0,001       1,567     .          
    

      -    

isodrin                  PAF     %     <      0,001       0,213     .          
    

      -    

telodrin                 PAF     %     <      0,001       0,000     .          
    

      -    

24DDT                    PAF     %     <      0,001       0,000     .          
    

      -    

44DDT                    PAF     %     <      0,001       0,000     .          
    

      -    

24DDD                    PAF     %     <      0,001       0,000     .          
    

      -    

44DDD                    PAF     %     <      0,001       0,000     .          
    

      -    

24DDE                    PAF     %     <      0,001       0,000     .          
    

      -    

44DDE                    PAF     %     <      0,001       0,001     .          
    

      -    

a-endosulfan             PAF     %     <      0,001       1,585     .          
    

      -    

endosulfansulfaat        PAF     %     <      0,001       0,058     .          
    

      -    

a-HCH                    PAF     %     <      0,001       0,015     .          
    

      -    

b-HCH                    PAF     %     <      0,001       0,030     .          
    

      -    

g-HCH (lindaan)          PAF     %     <      0,001       1,268     .          
    

      -    

d-HCH                    PAF     %     <      0,001       0,019     .          
    

      -    

heptachloor              PAF     %     <      0,001       0,215     .          
    

      -    

hexachloorbutadieen      PAF     %     <      0,001       0,000     .          
    

      -    

som 2 chloordaan         PAF     %     <      0,002       0,031     .          
    

      -    

som 2 heptachloorepoxide PAF     %     <      0,002       0,304     .          
    

      -    
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  OVERIGE STOFFEN 

minerale olie GC         dg      mg/kg <     35,000     122,500     Ja        *
    

      -    

 

  PCB 

PCB-28                   PAF     %     <      0,001       0,000     .          
    

      -    

PCB-52                   PAF     %     <      0,001       0,000     .          
    

      -    

PCB-101                  PAF     %     <      0,001       0,000     .          
    

      -    

PCB-118                  PAF     %     <      0,001       0,000     .          
    

      -    

PCB-138                  PAF     %     <      0,001       0,000     .          
    

      -    

PCB-153                  PAF     %     <      0,001       0,000     .          
    

      -    

PCB-180                  PAF     %     <      0,001       0,000     .          
    

      -    

 

  MEERSOORTEN POTENTIEEL AANGETASTE FRACTIE (msPAF) 

msPAF metalen            PAF     %            -           0,000     Ja         
    

      -    

msPAF org.verbindingen   PAF     %            -           5,682     Ja         
    

      -    

 

Aantal parameters: 49 

 

Eindoordeel:  Verspreidbaar 

 

Meldingen:   
* Indicatief toetsresultaat  

 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter msPAFmet  

 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter msPAForg  

 Het gemeten gehalte voor de berekening van PAF-waarden wordt weergegeven in de eenheid mg/kg en 

hoedanigheid dg
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Toetsing volgens: Verspreiden op aangrenzend perceel (Bbk)               Towabo 4.0.400  

Datum toetsing: 27-06-2013 

Meetpunt: WB vak 2 slib WB vak 2 s  

Datum monstername: 21-06-2013          Tijd monstername: 0:00:00 

Beheerder: ONBEKEND 

X-coordinaat: 0                             Y-coordinaat: 0         

Maaiveld t.o.v. NAP (m): 0                Compartiment: Bodem/Sediment 

Laag boven (cm): 0                         Laag onder (cm): 0       

 

Gebruikte standaardisatiemethode: PAF 

 

 

Gebruikte grootheid voor standaardisatie: 

 -als org.stofgehalte :        6,10 % 

 -als lutumgehalte :        2,60 % 

 
Parameter                hoe.    eenheid     gemeten     gestand.   oordeel  melding     % 

                                             gehalte     gehalte                      oversch. 

 

  METALEN 

cadmium                  dg      mg/kg        0,440       0,632     Ja         
    

      -    

cadmium                  PAF     %            0,440       0,000     .          
    

      -    

anorganisch kwik         PAF     %            0,060       0,000     .          
    

      -    

koper                    PAF     %            6,700       0,000     .          
    

      -    

nikkel                   PAF     %            4,500       0,000     .          
    

      -    

lood                     PAF     %           16,000       0,000     .          
    

      -    

zink                     PAF     %           77,000       0,000     .          
    

      -    

barium                   PAF     %           25,000       0,000     .          
    

      -    

cobalt                   PAF     %            1,700       0,000     .          
    

      -    

molybdeen                PAF     %     <      1,500       0,000     .          
    

      -    

 

  PAK 

naftaleen                PAF     %     <      0,020       0,001     .          
    

      -    

anthraceen               PAF     %     <      0,020       0,000     .          
    

      -    

fenantreen               PAF     %            0,050       0,009     .          
    

      -    

fluorantheen             PAF     %            0,180       0,017     .          
    

      -    

benz(a)anthraceen        PAF     %            0,070       0,001     .          
    

      -    

chryseen                 PAF     %            0,070       0,001     .          
    

      -    

benzo(k)fluorantheen     PAF     %            0,060       0,000     .          
    

      -    

benzo(a)pyreen           PAF     %            0,070       0,003     .          
    

      -    

benzo(ghi)peryleen       PAF     %            0,060       0,001     .          
    

      -    

indenopyreen             PAF     %            0,160       0,051     .          
    

      -    

 

  CHLOORBENZENEN 

hexachloorbenzeen        PAF     %     <      0,001       0,001     .          
    

      -    

 

  ORGANOCHLOORVERBINDINGEN 

aldrin                   PAF     %     <      0,001       0,000     .          
    

      -    

dieldrin                 PAF     %     <      0,001       0,145     .          
    

      -    

endrin                   PAF     %     <      0,001       0,481     .          
    

      -    

isodrin                  PAF     %     <      0,001       0,049     .          
    

      -    

telodrin                 PAF     %     <      0,001       0,000     .          
    

      -    

24DDT                    PAF     %     <      0,001       0,000     .          
    

      -    

44DDT                    PAF     %     <      0,001       0,000     .          
    

      -    

24DDD                    PAF     %            0,001       0,000     .          
    

      -    

44DDD                    PAF     %            0,004       0,000     .          
    

      -    

24DDE                    PAF     %     <      0,001       0,000     .          
    

      -    

44DDE                    PAF     %            0,002       0,001     .          
    

      -    

a-endosulfan             PAF     %     <      0,001       0,488     .          
    

      -    

endosulfansulfaat        PAF     %     <      0,001       0,011     .          
    

      -    

a-HCH                    PAF     %     <      0,001       0,003     .          
    

      -    

b-HCH                    PAF     %     <      0,001       0,006     .          
    

      -    

g-HCH (lindaan)          PAF     %     <      0,001       0,377     .          
    

      -    

d-HCH                    PAF     %     <      0,001       0,003     .          
    

      -    

heptachloor              PAF     %     <      0,001       0,050     .          
    

      -    

hexachloorbutadieen      PAF     %     <      0,001       0,000     .          
    

      -    

som 2 chloordaan         PAF     %     <      0,002       0,006     .          
    

      -    

som 2 heptachloorepoxide PAF     %     <      0,002       0,074     .          
    

      -    
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  OVERIGE STOFFEN 

minerale olie GC         dg      mg/kg       58,000      95,082     Ja         
    

      -    

 

  PCB 

PCB-28                   PAF     %     <      0,001       0,000     .          
    

      -    

PCB-52                   PAF     %     <      0,001       0,000     .          
    

      -    

PCB-101                  PAF     %            0,001       0,000     .          
    

      -    

PCB-118                  PAF     %            0,001       0,000     .          
    

      -    

PCB-138                  PAF     %            0,001       0,000     .          
    

      -    

PCB-153                  PAF     %            0,001       0,000     .          
    

      -    

PCB-180                  PAF     %     <      0,001       0,000     .          
    

      -    

 

  MEERSOORTEN POTENTIEEL AANGETASTE FRACTIE (msPAF) 

msPAF metalen            PAF     %            -           0,000     Ja         
    

      -    

msPAF org.verbindingen   PAF     %            -           2,555     Ja         
    

      -    

 

Aantal parameters: 49 

 

Eindoordeel:  Verspreidbaar 

 

Meldingen:   
 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter msPAFmet  

 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter msPAForg  

 Het gemeten gehalte voor de berekening van PAF-waarden wordt weergegeven in de eenheid mg/kg en 

hoedanigheid dg
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Toetsing volgens: Verspreiden op aangrenzend perceel (Bbk)               Towabo 4.0.400  

Datum toetsing: 27-06-2013 

Meetpunt: WB vak 2 zand WB vak 2 z  

Datum monstername: 21-06-2013          Tijd monstername: 0:00:00 

Beheerder: ONBEKEND 

X-coordinaat: 0                             Y-coordinaat: 0         

Maaiveld t.o.v. NAP (m): 0                Compartiment: Bodem/Sediment 

Laag boven (cm): 0                         Laag onder (cm): 0       

 

Gebruikte standaardisatiemethode: PAF 

 

 

Gebruikte grootheid voor standaardisatie: 

 -als org.stofgehalte :        1,40 % 

 -als lutumgehalte :        2,30 % 

 
Parameter                hoe.    eenheid     gemeten     gestand.   oordeel  melding     % 

                                             gehalte     gehalte                      oversch. 

 

  METALEN 

cadmium                  dg      mg/kg <      0,200       0,247     Ja        *
    

      -    

cadmium                  PAF     %     <      0,200       0,000     .          
    

      -    

anorganisch kwik         PAF     %     <      0,050       0,000     .          
    

      -    

koper                    PAF     %     <      5,000       0,000     .          
    

      -    

nikkel                   PAF     %     <      3,000       0,000     .          
    

      -    

lood                     PAF     %     <     10,000       0,000     .          
    

      -    

zink                     PAF     %           20,000       0,000     .          
    

      -    

barium                   PAF     %     <     20,000       0,000     .          
    

      -    

cobalt                   PAF     %     <      1,500       0,000     .          
    

      -    

molybdeen                PAF     %     <      1,500       0,000     .          
    

      -    

 

  PAK 

naftaleen                PAF     %     <      0,020       0,010     .          
    

      -    

anthraceen               PAF     %     <      0,020       0,004     .          
    

      -    

fenantreen               PAF     %     <      0,020       0,006     .          
    

      -    

fluorantheen             PAF     %            0,030       0,003     .          
    

      -    

benz(a)anthraceen        PAF     %     <      0,020       0,000     .          
    

      -    

chryseen                 PAF     %     <      0,020       0,000     .          
    

      -    

benzo(k)fluorantheen     PAF     %     <      0,020       0,000     .          
    

      -    

benzo(a)pyreen           PAF     %     <      0,020       0,001     .          
    

      -    

benzo(ghi)peryleen       PAF     %     <      0,020       0,000     .          
    

      -    

indenopyreen             PAF     %            0,020       0,005     .          
    

      -    

 

  CHLOORBENZENEN 

hexachloorbenzeen        PAF     %     <      0,001       0,004     .          
    

      -    

 

  ORGANOCHLOORVERBINDINGEN 

aldrin                   PAF     %     <      0,001       0,001     .          
    

      -    

dieldrin                 PAF     %     <      0,001       0,552     .          
    

      -    

endrin                   PAF     %     <      0,001       1,567     .          
    

      -    

isodrin                  PAF     %     <      0,001       0,213     .          
    

      -    

telodrin                 PAF     %     <      0,001       0,000     .          
    

      -    

24DDT                    PAF     %     <      0,001       0,000     .          
    

      -    

44DDT                    PAF     %     <      0,001       0,000     .          
    

      -    

24DDD                    PAF     %     <      0,001       0,000     .          
    

      -    

44DDD                    PAF     %     <      0,001       0,000     .          
    

      -    

24DDE                    PAF     %     <      0,001       0,000     .          
    

      -    

44DDE                    PAF     %     <      0,001       0,001     .          
    

      -    

a-endosulfan             PAF     %     <      0,001       1,585     .          
    

      -    

endosulfansulfaat        PAF     %     <      0,001       0,058     .          
    

      -    

a-HCH                    PAF     %     <      0,001       0,015     .          
    

      -    

b-HCH                    PAF     %     <      0,001       0,030     .          
    

      -    

g-HCH (lindaan)          PAF     %     <      0,001       1,268     .          
    

      -    

d-HCH                    PAF     %     <      0,001       0,019     .          
    

      -    

heptachloor              PAF     %     <      0,001       0,215     .          
    

      -    

hexachloorbutadieen      PAF     %     <      0,001       0,000     .          
    

      -    

som 2 chloordaan         PAF     %     <      0,002       0,031     .          
    

      -    

som 2 heptachloorepoxide PAF     %     <      0,002       0,304     .          
    

      -    
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  OVERIGE STOFFEN 

minerale olie GC         dg      mg/kg <     35,000     122,500     Ja        *
    

      -    

 

  PCB 

PCB-28                   PAF     %     <      0,001       0,000     .          
    

      -    

PCB-52                   PAF     %     <      0,001       0,000     .          
    

      -    

PCB-101                  PAF     %     <      0,001       0,000     .          
    

      -    

PCB-118                  PAF     %     <      0,001       0,000     .          
    

      -    

PCB-138                  PAF     %     <      0,001       0,000     .          
    

      -    

PCB-153                  PAF     %     <      0,001       0,000     .          
    

      -    

PCB-180                  PAF     %     <      0,001       0,000     .          
    

      -    

 

  MEERSOORTEN POTENTIEEL AANGETASTE FRACTIE (msPAF) 

msPAF metalen            PAF     %            -           0,000     Ja         
    

      -    

msPAF org.verbindingen   PAF     %            -           5,660     Ja         
    

      -    

 

Aantal parameters: 49 

 

Eindoordeel:  Verspreidbaar 

 

Meldingen:   
* Indicatief toetsresultaat  

 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter msPAFmet  

 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter msPAForg  

 Het gemeten gehalte voor de berekening van PAF-waarden wordt weergegeven in de eenheid mg/kg en 

hoedanigheid dg 

 

Einde uitvoerverslag  
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Analysecertificaat RAW proeven 
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Laboratorium voor Infra- en Geotechniek Arnhem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Certicon Kwaliteitskeuring. BV 
T.a.v. de heer R Versluijs 
Keplerlaan 14 
6716 BS  EDE 

RAPPORTAGE LABORATORIUMONDERZOEK 
 
 

Project P2013-1040_Bodemonderzoek Lunterse beek Opdrachtnummer 1713-0375-000 

Opdrachtgever Certicon Kwaliteitskeuring. BV Datum rapport 25-06-2013 

Contactpersoon de heer R Versluijs Ontvangst monsters 18-06-2013 

Monstername Uitgevoerd door de opdrachtgever 
Dit rapport bevat de resultaten van het in-situ- en/of laboratoriumonderzoek dat ten behoeve van bovengenoemd project is 
uitgevoerd. Het onderzoek is uitgevoerd door Fugro GeoServices B.V. Laboratorium voor Infra- en Geotechniek te Arnhem. 
Eventueel uitbesteed onderzoek is duidelijk als zodanig gekenmerkt. 

 

INHOUDSOPGAVE Pagina 

Voorblad onderzoeksrapport 1   

Laboratoriumstaat 2 t/m 3 

Korrelverdelingsdiagram 4 t/m 5 

Verklaring parameters uit korrelverdeling 6   

Monsteroverzicht 7   

    
 
OPMERKINGEN: 
 
CROW heeft de nummering van de proeven in de Standaard RAW Bepalingen 2010 aangepast ten opzichte van voorgaande 
versies van de Standaard. Indien in dit rapport naar Standaard RAW proefnummers wordt verwezen, dan wordt de nummering van 
de Standaard RAW 2010 bedoeld, tenzij anders aangegeven. 
 
De met "Q" gemerkte verrichtingen zijn geaccrediteerd door RvA. 
 
De monstername is niet uitgevoerd door Fugro. Eventuele gegevens over de wijze van monstername en/of de herkomst van de 
monster zijn aangegeven door de klant. 
Een digitaal exemplaar van dit rapport is naar het e-mailadres (versluijs@certicon.nl) verstuurd. 
 
De reproduceerbaarheid van de metingen en / of proeven voldoet aan de gestelde waarde in de desbetreffende norm of in het 
proefvoorschrift. Gegevens over de meetonzekerheid zijn op aanvraag verkrijgbaar. 

1713-0375-000.B02.doc 
 
Wanneer u naar aanleiding van de resultaten van dit rapport nog vragen heeft verzoeken wij u contact 
op te nemen met de heer P. van Dinteren. 
Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn geweest en uw opdracht naar wens te hebben 
uitgevoerd. 
 
 
Fugro GeoServices B.V. 
Laboratorium voor Infra- en Geotechniek 
 
 
S. O'Hagan 
Onshore Lab Manager Europe - Africa - Caspian Region 

Laboratorium Arnhem: Vlamoven 41, Postbus 5009, 6802 EA Arnhem, tel: 026-3643643 
Fugro GeoServices B.V., Handelsreg. Den Haag 27114147 / BTW Nr. NL005621409B08 
Onderdeel van de Fugro Groep met vestigingen over de hele wereld. 
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ONDERZOEKSRAPPORT 

Project P2013-1040_Bodemonderzoek Lunterse beek Opdrachtnummer 1713-0375-000 

Opdrachtgever Certicon Kwaliteitskeuring. BV Datum rapport 25-06-2013 

Contactpersoon de heer R Versluijs Ontvangst monsters 18-06-2013 

Monstername Uitgevoerd door opdrachtgever Datum monstername -- 

     

Opgesteld door:  P. van Dinteren 
Groepshoofd 

Gecontroleerd:   PD Opdr.nr.:  1713-0375-000 
 

LABORATORIUMSTAAT (labstaat.doc) 
 

ONDERZOEK ZAND 

monster omschrijving opmerkingen 

mm1 J0828269-J0828265  

mm2 J0820156-J0850817  

mm3 J0850843-J0850850  

mm4 J0850853-J0850852  

mm5 J0840381-J0828263  

mm6 J0850915-J0850771  

EISEN Standaard RAW Bepalingen; artikel 22.06.01 ‘Zand in aanvulling of ophoging’, artikel 22.06.02 ’Drainzand’,  artikel 22.06.03 ‘Zand 
in zandbed’ en artikel 31.46.01, ‘Straatzand’. 

 

RESULTATEN  

Parameter monsternummer EISEN eenheid methode van 
onderzoek 

 mm1 mm2 mm3 mm4 mm5 mm6 22.06.01 22.06.02 22.06.03 31.46.01  STD RAW 

gehalte < 2 µm Q 2.0 2.6 1.0 1.4 1.0 1.0 ≤ 8    % (m/m) proef 1  

gehalte < 63 µm Q 21.7 22.2 13.3 14.1 12.2 14.1 ≤ 50    % (m/m) proef 2 

gehalte op zeef 63 µm Q 78.3 77.8 86.7 85.9 87.8 85.9    ≥ 95 % (m/m) proef 2 

gehalte op zeef 250 µm Q 13.0 12.5 10.1 9.8 9.4 11.6  ≥ 50   % (m/m) proef 11.0 

gehalte op zeef 2 mm Q 1.0 1.3 0.1 0.3 0.1 0.3    ≤ 10 % (m/m) proef 11.0 

Fijnheidsgetal                      Q 0.70 0.69 0.68 0.67 0.67 0.68    1.0 - 2.5 % (m/m) proef 15 

gehalte < 63 µm t.o.v.  
materiaal door zeef 2 mm Q 

21.9 22.5 13.3 14.1 12.2 14.1 
 ≤ 5 ≤ 15  % (m/m) proef 2 

gehalte < 20 µm t.o.v.  
materiaal door zeef 2 mm Q 

* * 4.7 5.1 3.6 4.7   ≤ 3 *  % (m/m) proef 12.0 

gloeiverlies van het  
materiaal door zeef 2 mm Q 

4.3 3.0 2.6 2.2 1.2 0.6  ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 % (m/m) proef 28 

Voldoet aan artikel 22.06.01 
zand in aanvulling of ophoging 

ja ja ja ja ja ja     -- -- 

Voldoet aan artikel 22.06.02 
Drainzand 

nee nee nee nee nee nee     -- -- 

Voldoet aan “artikel 22.06.03 
Zand in zandbed 

nee nee nee nee nee nee     -- -- 

Voldoet aan artikel 31.46.01 
Straatzand 

nee nee nee nee nee nee     -- -- 
 

OPMERKINGEN:   De met "Q" gemerkte verrichtingen zijn erkend door RvA. 
*  Indien het gehalte aan minerale deeltjes door zeef 63 µm van de fractie door zeef 2 mm 10 tot 15 % bedraagt. 
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ONDERZOEKSRAPPORT 

Project P2013-1040_Bodemonderzoek Lunterse beek Opdrachtnummer 1713-0375-000 

Opdrachtgever Certicon Kwaliteitskeuring. BV Datum rapport 25-06-2013 

Contactpersoon de heer R Versluijs Ontvangst monsters 18-06-2013 

Monstername Uitgevoerd door opdrachtgever Datum monstername -- 

     

Opgesteld door:  P. van Dinteren 
Groepshoofd 

Gecontroleerd:   PD Opdr.nr.:  1713-0375-000 
 

LABORATORIUMSTAAT (labstaat.doc) 
 

ONDERZOEK ZAND 

monster omschrijving opmerkingen 

mm7 J0850897-J0850585-J0850819  

mm8 J0850851-J0850855  

   

   

   

   

EISEN Standaard RAW Bepalingen; artikel 22.06.01 ‘Zand in aanvulling of ophoging’, artikel 22.06.02 ’Drainzand’,  artikel 22.06.03 ‘Zand 
in zandbed’ en artikel 31.46.01, ‘Straatzand’. 

 

RESULTATEN  

Parameter monsternummer EISEN eenheid methode van 
onderzoek 

 mm7 mm8     22.06.01 22.06.02 22.06.03 31.46.01  STD RAW 

gehalte < 2 µm Q 1.4 1.4     ≤ 8    % (m/m) proef 1  

gehalte < 63 µm Q 16.0 8.3     ≤ 50    % (m/m) proef 2 

gehalte op zeef 63 µm Q 84.0 91.7        ≥ 95 % (m/m) proef 2 

gehalte op zeef 250 µm Q 13.7 9.9      ≥ 50   % (m/m) proef 11.0 

gehalte op zeef 2 mm Q 0.4 0.3        ≤ 10 % (m/m) proef 11.0 

Fijnheidsgetal                      Q 0.70 0.72        1.0 - 2.5 % (m/m) proef 15 

gehalte < 63 µm t.o.v.  
materiaal door zeef 2 mm Q 

16.0 8.3     
 ≤ 5 ≤ 15  % (m/m) proef 2 

gehalte < 20 µm t.o.v.  
materiaal door zeef 2 mm Q 

* *       ≤ 3 *  % (m/m) proef 12.0 

gloeiverlies van het  
materiaal door zeef 2 mm Q 

3.7 0.6      ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 % (m/m) proef 28 

Voldoet aan artikel 22.06.01 
zand in aanvulling of ophoging 

ja ja         -- -- 

Voldoet aan artikel 22.06.02 
Drainzand 

nee nee         -- -- 

Voldoet aan “artikel 22.06.03 
Zand in zandbed 

nee ja         -- -- 

Voldoet aan artikel 31.46.01 
Straatzand 

nee nee         -- -- 
 

OPMERKINGEN:   De met "Q" gemerkte verrichtingen zijn erkend door RvA. 
*  Indien het gehalte aan minerale deeltjes door zeef 63 µm van de fractie door zeef 2 mm 10 tot 15 % bedraagt. 
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ZilvoldF
Veelhoekige lijn

ZilvoldF
Tekstvak
ZEVEN VOLGENS ISO 3310-1 & 3310-2

ZilvoldF
Tekstvak
ZEVEN VOLGENS ISO 3310-1 & 3310-2



M O N S T E R O V E R Z I C H T S: 22 

ALGEMEEN 

Project P2013-1040_Bodemonderzoek Lunterse beek Opdrachtnummer 1713-0375-000 

Opdrachtgever Certicon Kwaliteitskeuring. BV Datum rapport 25-06-2013 

te EDE Vervaldatum 25-08-2013 

Contactpersoon de heer R Versluijs Datum ontvangst monsters 18-06-2013 

MONSTEROVERZICHT 

Volgnummer Type materiaal/omschrijving Aantal/ 
Hoeveelheid 

Monsternummer(s) 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zand 17  

 

Bovenstaand is een overzicht gegeven van de monsters, die in het kader van onderhavig onderzoek zijn 
onderzocht en zich thans nog bevinden in het Laboratorium voor Infra- en Geotechniek. Met "vervaldatum" 
is de datum aangegeven waarna de monsters, bij geen tegenbericht uwerzijds, uit de monsteropslag zullen 
worden verwijderd en vernietigd. Wanneer u (een deel van) bovengenoemde monsters na de vervaldatum 
(eventueel onder geconditioneerde omstandigheden) tegen betaling wenst te laten bewaren, verzoeken wij 
u dit formulier uiterlijk 1 week vóór de vervaldatum aan ons te retourneren. 
 
Ondergetekende verzoekt de monsters te bewaren tot:  

 

Datum Naam Handtekening 

 
 
 

  

 
Opgesteld door: P. van Dinteren 
  Hoofdlaborant 

Gecontroleerd: PD 

1713-0375-000.C01.doc 
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In opdracht van: Waterschap Vallei en Veluwe 
 

Datum: 10 juni 2013 
 
 
 
 

NATU U RB ALANS  –  L IME S  D IVE RGE NS  BV   adviesbureau voor natuur & landschap 

Radboud Universiteit, Toernooiveld 1   info@natuurbalans.nl 

Postbus 6508, 6503 GA Nijmegen  T (024) 352 88 01 www.natuurbalans.nl  

 

QUICK SCAN BESCHERMDE NATUUR 

HERINRICHTING LUNTERSE BEEK 

TRAJECT KLEIN WOLFSWINKEL - ENGELAAR 

 

Toetsing aan de Flora- en faunawet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colofon 
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1 INLEIDING 
 

 

Achtergrond 

Waterschap Vallei en Veluwe is al geruime tijd bezig haar beken in te richten zodanig dat aan de 

Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) wordt voldaan. Op basis daarvan zal de Lunterse Beek 

tussen Renswoude en Scherpenzeel worden heringericht (Figuur 1). Het resultaat van het 

project zal zijn: een heringerichte beek met bochten, beschaduwing en verschillende 

bodemstructuren. Tevens een verdeelwerk om de afvoer te verdelen over de oude beek met 

landbouwwater en een parallel traject dat de natuurfunctie vervult. Daarbij wordt de 

Grebbelinie gekruist zodat een vispassage rond stuw Groeperkade ontstaat. Door het benutten 

van het peilverschil over de stuw kan de gewenste stroomsnelheid worden gehaald in grote 

delen van het traject. Waar mogelijk wordt aangesloten bij het vroegere loop van de Lunterse 

Beek uit 1930. 

 

Figuur 1. Ligging van het te herinrichten deel van de Lunterse Beek. 

 

Aanleiding 

De inrichtingsmaatregelen omvatten het (ver)graven van de beek, het kappen van bomen, de 

aanleg van overstromingsvlaktes en de aanleg van enkele kunstwerken zoals duikers, bruggen 

en een verdeelwerk. Realisatie van deze maatregelen kan leiden tot overtreding van 

verbodsbepalingen in de Flora- en faunawet (in het vervolg Ffw), die de bescherming regelt van 

plant- en diersoorten. Overtreding van verbodsbepalingen uit de Ffw ten aanzien van streng 

beschermde soorten vereist mogelijk een ontheffing ad artikel 75 (zie Bijlage 1 voor een 

inleiding op de Ffw). 

 

Ten behoeve van de uitvoerbaarheid en vergunbaarheid van de voorgenomen ingreep dient 

een actueel en volledig beeld te bestaan van het voorkomen van beschermde soorten op de 

ingreeplocatie of binnen de invloedsfeer ervan. Aan de hand daarvan dient de voorgenomen 

ingreep getoetst te worden aan de bepalingen in de Ffw. 
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Probleemstelling 

Een actueel en/of volledig verspreidingsbeeld ontbreekt voor de volgende soortgroepen: 

 zoogdierverblijfplaatsen (excl. das) 

 jaarrond beschermde vogelnesten 

 beschermde vaatplanten 

Door deze leemten in kennis is niet duidelijk of er een kans bestaat dat de herinrichting van de 

Lunterse Beek leidt tot overtreding van verbodsbepalingen uit de Ffw. 

 

Opdrachtformulering 

Op verzoek van Waterschap Vallei en Veluwe heeft Bureau Natuurbalans – Limes Divergens BV 

een quick scan uitgevoerd naar het voorkomen van beschermde soorten op de ingreeplocatie 

en de verplichtingen die bij realisatie van de voorgenomen ingreep voortvloeien uit de 

bepalingen in de Flora- en faunawet. 

 

Doelstelling 

Doel van het onderzoek is het verschaffen van inzicht in eventuele consequenties van de 

voorgenomen ingreep met betrekking tot de Ffw. Het onderzoek zal antwoord geven op de 

volgende vragen: 
1. Komen op de ingreeplocatie streng beschermde soorten voor (tabel 2 en 3 Ffw) of 

kunnen deze hier worden verwacht? 

2. Wat zijn eventuele negatieve effecten van de voorgenomen ingreep op streng 

beschermde soorten? 

3. Zijn mitigerende of compenserende maatregelen nodig om schade aan beschermde 

soorten te voorkomen? Zo ja, welke maatregelen vallen onder de Gedragscode Flora- 

en faunawet voor Waterschappen en welke dienen aanvullend daarop te worden 

genomen? 

4. Is een ontheffing op de Flora- en faunawet noodzakelijk, voor welke soorten en onder 

welke voorwaarden? 

5. Wordt vervolgonderzoek noodzakelijk geacht? 

 

Leeswijzer  

Hoofdstuk 2 beschrijft ligging en begrenzing van de ingreeplocatie en gaat in op de 

voorgenomen ingreep. In hoofdstuk 3 volgen opzet en uitvoering van het voorliggende 

onderzoek. In hoofdstuk 4 wordt de voorgenomen ingreep getoetst aan de Ffw. In hoofdstuk 5 

worden de belangrijkste conclusies op een rij gezet. 
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2 BESCHRIJVING VOORGENOMEN INGREEP 
 

 

De werkzaamheden in het kader van de herinrichting omvatten het (ver)graven van de beek, 

het kappen van bomen, de aanleg van overstromingsvlaktes en de aanleg van enkele 

kunstwerken zoals duikers, bruggen en een verdeelwerk. Waar mogelijk wordt aangesloten bij 

het vroegere loop van de Lunterse Beek uit 1930. 

 

De werkzaamheden vinden plaats van bovenstrooms bij Utrechtseweg tot voorbij de stuw 

Groeperkade (Schans): 

 De eerste paar honderd meter langs de eikenbomen worden geen aanpassingen aan 

de beek gedaan. 

 Dan gaat de beek over in een beekzone van ca.  25-30 m breed waarin een slingerend 

basisprofiel  komt  te  liggen  geflankeerd  door  overstromingszones.    

 Vanaf de instroom van de Munnikenbeek gaat de slingerende natuurzone tot aan het 

bos gescheiden lopen van de Lunterse beek en wordt smaller. Er komt een 

verdeelwerk die het water bij piekafvoeren aflaat op de oude loop  van  de  Lunterse  

beek.  Het  water  van  de  oude  loop  (vooral  water  uit  de Munnikenbeek) volgt het 

bestaande tracé van de Lunterse beek tot en met de stuw Groeperkade. 

 Het water uit de natuurzone loopt naar het bos, via de oude meander naar een nieuw 

te graven beekloop; De oude meander zal dus worden opgeschoond/vergraven en op 

de goede maat worden gebracht. In het bos worden bomen gekapt om een nieuwe 

beekloop mogelijk te maken. 

 Na  het  bos  loopt  de  natuurzone  door  op het landgoed  Engelaar. Nog steeds 

gescheiden en parallel aan de oude Luntersebeek. Deze zone begint breed (ca. 40 

meter) en eindigt smaller (ca. 20-25 meter). 

 De natuurloop kruist dan met een brug of duiker de Groeperkade (onderdeel van de 

Grebbelinie). In de oude loop zit een stuw. Een paar honderd meter voorbij de stuw 

komt de natuurloop weer in de Lunterse beek. Hij is dan vispasseerbaar gemaakt. 
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3 ONDERZOEKSMETHODE 
 

 

3.1 OM WELKE SOORTEN GAAT HET 

 

In geval van activiteiten die te kwalificeren zijn als ‘ruimtelijke ontwikkelingen’, zoals 

voorliggend project, gaat het bij toetsing aan de Ffw om soorten die landelijk gezien zeldzamer 

zijn. Deze hebben een zwaardere bescherming en zijn in de Ffw opgenomen in tabel 2 en 3 van 

beschermde soorten. 

Voor beschermde soorten die algemeen zijn geldt een lichtere vorm van bescherming. Deze zijn 

in de Ffw opgenomen in tabel 1. Bij uitvoer van ruimtelijke ontwikkelingen geldt voor deze 

soorten een vrijstelling van de verbodsbepalingen van de Ffw. 

Bijlage 1 bevat een beknopte toelichting op de Ffw. 

 

3.2 INVENTARISATIE BESCHERMDE SOORTEN 

 

Op 2 mei 2013 is het plangebied onderzocht door een ecoloog van Bureau Natuurbalans. 

Daarbij is specifiek gelet op aanwezigheid van jaarrond beschermde vogelnesten en van 

verblijfplaatsen van zoogdieren (met uitzondering van das; die soort is apart onderzocht).  

Bomen binnen het plangebied zijn gecontroleerd op het voorkomen van verblijfplaatsen van 

vogels met jaarrond beschermde nesten. Dit onderzoek heeft zowel op de ingreeplocaties als 

binnen de mogelijke invloedssfeer van de werkzaamheden plaatsgevonden. 

Ten behoeve van vleermuizen zijn de bomen binnen het plangebied geïnspecteerd op het 

voorkomen van holten die als verblijfplaats voor vleermuizen kunnen dienen. Daarnaast is er 

een inschatting gemaakt of eventuele vliegroutes aanwezig zijn binnen het plangebied. Speciale 

aandacht is uitgegaan naar bospercelen en lanen binnen het plangebied. 

Tot slot is een inschatting gemaakt van de potenties van het plangebied voor beschermde 

vaatplanten. 

Ten behoeve van de quick scan is een eenmalig veldbezoek uitgevoerd. Mocht blijken dat voor 

bepaalde soort(groep)en uitgebreidere inventarisaties nodig zijn, dan is dat in de aanbevelingen 

opgenomen. 

 

3.3 TOETSING AAN DE FLORA- EN FAUNAWET 

 

Voor uitvoering van ruimtelijke ingrepen op een locatie met beschermde soorten worden twee 

mogelijkheden geboden: 

1. Mitigerende maatregelen 

2. Ontheffingsaanvraag 

 

1. Mitigerende maatregelen 

Voorkom overtreding van de Flora- en faunawet door uitvoering van mitigerende maatregelen. 

Van belang is dat de functionaliteit van voortplantings- en/of vaste rust- en verblijfplaatsen 

gewaarborgd blijft.  

Om zeker te zijn dat de voorgenomen maatregelen voldoende zijn, kunnen deze ter controle 

worden voorgelegd aan Dienst Regelingen (DR). Indien DR akkoord gaat, ontvangt u een besluit 

waarin staat dat u geen ontheffing nodig heeft, omdat de voorgestelde maatregelen zijn 

goedgekeurd. Met deze beschikking kan worden aangetoond dat men zich houdt aan de Flora- 

en faunawet, bijvoorbeeld als iemand bezwaar maakt. 
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2. Ontheffingsaanvraag 

Kan behoud van de functionaliteit van voortplantings- en/of vaste rust- en verblijfplaatsen van 

beschermde soorten niet worden gegarandeerd, dan is een reguliere ontheffingsaanvraag 

nodig. Bij de beoordeling daarvan worden de volgende vragen gesteld: 

- In welke mate wordt de functionaliteit van de voortplantings- en/of vaste rust- en 

verblijfplaats aangetast door de werkzaamheden? 

- Is er een wettelijk belang? (alleen Tabel 3-soorten) 

- Is er een andere bevredigende oplossing? (Tabel 3-soorten) 

- Komt de gunstige staat van instandhouding niet in gevaar? 

 

Indien compenserende maatregelen getroffen moeten worden, houdt dat per definitie in dat 

de functionaliteit niet behouden kan blijven en dat er dus ontheffing aangevraagd moet 

worden. 
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4 RESULTATEN 
 

Tijdens het veldbezoek zijn op verschillende locaties elementen aangetroffen die van belang 

kunnen zijn voor beschermde soorten. Figuur 2 toont de ligging van de waarneemlocaties op 

kaart. Een overzicht van de coördinaten van deze waarnemingen staat in Bijlage 3. In de 

paragrafen hieronder worden de waarnemingen per soortgroep toegelicht. 

 

Figuur 2. Locaties met mogelijk beschermde natuurwaarden (A = buizerdhorst; B = havikhorst; C = reigerkolonie; D&E = 
bomen met holten; F&G = bomenlanen die mogelijk fungeren als vliegroute voor vleermuizen; H = kraamburcht vos; I = 
vossenhol). 

 

4.1 BROEDVOGELS 

 

Op twee locaties zijn nesten aangetroffen die jaarrond beschermd zijn. Het gaat om horsten 

van buizerd en van havik. Daarnaast is een kolonie van blauwe reiger aanwezig. 

 

Buizerd horst  

In het westelijke deel van het bosperceel is in een lariks een horst van een buizerd aanwezig 

(Figuur 2 code A; foto 1). Tijdens het veldbezoek vloog hier een buizerd weg waarna deze boven 

het bosje bleef cirkelen. Onder het nest waren een paar krijtstrepen aanwezig, wat erop duidt 

dat het nest hoogstwaarschijnlijk in gebruik is. 

 

Havik horst  

Dicht langs de beek is een horst van een havik aanwezig (Figuur 2 code B). Gezien de grootte 

ervan wordt het nest al enkele jaren gebruikt; een nest van havik wordt namelijk elk jaar wat 

groter. Tijdens het veldbezoek is een havik waargenomen die alarmerend wegvloog. Op 

verschillende locaties in het bos waren plukplekken aanwezig, onder meer een geplukte 

steenuil. Deze tekenen wijzen erop dat ook dit nest hoogstwaarschijnlijk in gebruik is. 

 

Blauwe reiger 

In een lariksbos in het westen van het bosperceel bevindt zich een reigerkolonie (Figuur 2, code 

C). De inschatting op basis van het veldbezoek is dat er ongeveer 8 nesten bezet zijn. Er zijn nog 

meer nesten aanwezig, maar hoeveel er hiervan bezet zijn is niet duidelijk.  
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4.2 VLEERMUIZEN 

 

Potentiele verblijfplaatsen 

Binnen het onderzochte gebied zijn twee bomen aangetroffen met holten (Figuur 2, code D en 

E). De meest oostelijke boom aan de rand van het bosperceel is een oude wilg met een oud 

spechtennest. De holte is vrij oud en begint inmiddels te rotten, waardoor deze minder geschikt 

is als verblijfplaats voor vleermuizen. Midden in het bos staat een eik met enkele holten. Deze 

holten zijn vrij klein en zouden in theorie als verblijfplaats voor vleermuizen kunnen dienen. De 

kans hierop is echter zeer klein aangezien de in- en uitvliegopening versperd wordt door 

struweel. Aangezien vleermuizen een holte verlaten zonder gebruik te maken van sonar 

prefereren ze holtes met een vrije uitvliegopening. Waarschijnlijk worden de holtes gebruikt 

door vogels zoals koolmees of boomklever. De overige bomen binnen het bosperceel zijn veelal 

vrij jong en bevatten geen holtes die gebruikt kunnen worden door vleermuizen als 

verblijfplaats. 

In het westelijke deel van het plangebied worden twee lanen doorsneden door de nieuwe 

beekloop. De lanen bevatten enkele dikke eiken en beuken. Holtes die als verblijfplaats voor 

vleermuizen kunnen dienen zijn niet aangetroffen ter plaatse van de nieuwe beekloop. 

Aanwezige rottingsgaten zijn te ondiep om als verblijfplaats te fungeren. Ten noorden van het 

traject voor de nieuwe beekloop zijn in een beukenbos wel bomen aanwezig met holtes die als 

verblijfplaats kunnen dienen, maar dat bos bevindt zich ruim buiten de geplande beekloop. 

 

Vliegroutes 

De twee lanen in het westelijke deel van het plangebied zijn geschikt als potentiele vliegroute 

voor vleermuizen (Figuur 2 code F en G; foto 2 en 3). De meest westelijke laan bestaat uit eiken 

en ligt ter plaatse van de oude Grebbelinie; in de oostelijke laan staan hoofdzakelijk beuken. 

Het omliggende gebied vormt geschikt foerageergebied voor vleermuizen, terwijl in de 

omgeving ook geschikte verblijfplaatsen aanwezig zijn. De aanwezigheid van al deze onderdelen 

maakt dat er een goede kans is dat de lanen door vleermuizen worden gebruikt als vliegroute. 

 

4.3 OVERIGE ZOOGDIEREN 

 

In het westelijke deel van het bosperceel is een kraamburcht van vos aangetroffen (Figuur 2 

code H; foto 4). Deze burcht is in het verleden vermoedelijk door dassen gegraven. Het is niet 

uitgesloten dat de burcht nog door das gebruikt gaat worden zodra de vos geen jongen meer 

heeft. Daarover is op basis van het eenmalige veldbezoek echter geen zekerheid te geven. 

Onderzoek naar dassen is apart uitgevoerd door Das en Boom. Iets zuidelijker is nog een los 

vossenhol met latrine aangetroffen (Figuur 2 code I).  

Verder zijn in het bos diverse sporen van eekhoorn aangetroffen, allemaal buiten het nieuwe 

tracé van de beek. Nesten van eekhoorn zijn niet waargenomen. 

 

4.4 VAATPLANTEN 

 

Uit de gegevens van het Waterschap zijn geen waarnemingen van beschermde planten bekend 

uit het gebied en deze werden ook niet verwacht (bron: memo Waterschap d.d. 09-01-2013). 

Tijdens het veldbezoek is deze verwachting bevestigd. De oevers en omliggende graslanden zijn 

erg voedselrijk. De bossen bevatten nauwelijks voorjaarsflora. Alleen aan de zuidzijde van de 

beek zijn in een bos enkele bosanemonen aangetroffen. 

Op basis van de gegevens van het Waterschap, het veldbezoek en expert judgement kan 

worden gesteld dat op de ingreeplocatie geen streng beschermde plantensoorten voorkomen, 
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omdat de ter plaatse heersende omstandigheden niet geschikt zijn om als groeiplaats voor deze 

soorten te fungeren. 
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5 EFFECTANALYSE 
 

 

5.1 WETTELIJKE STATUS VAN AANWEZIGE SOORTEN 

 

Broedvogels 

Bij uitvoering van de werkzaamheden dient rekening te worden gehouden met het 

broedseizoen van vogels, dat globaal loopt van half maart tot half juli. Tijdens het broedseizoen 

vallen namelijk alle bewoonde nesten onder de reikwijdte van artikel 11 van de Flora- en 

faunawet en zijn daardoor beschermd. Een nest is de woonplaats die vogels vervaardigen om 

de eieren uit te broeden en de jongen te verzorgen. Voor een verdere aanscherping van de 

definitie van het begrip ‘nesten’ wordt onderscheid gemaakt tussen broedseizoen en niet-

broedseizoen. 

 

Nesten jaarrond beschermd 

Van een aantal vogels is het nest jaarrond beschermd. De nesten van roofvogels, uilen 

(uitgezonderd bosuil), gierzwaluw, grote gele kwikstaart, huismus, ooievaar en roek vallen ook 

buiten het broedseizoen onder de definitie van ‘vaste rust- of verblijfplaats’ in artikel 11 van de 

Ffw
1
 (2009). Deze nesten zijn, voor zover niet permanent verlaten, in principe jaarrond 

beschermd. 

Blauwe reiger is niet opgenomen op de lijst van vogels met jaarrond beschermde nesten. De 

soort is opgenomen in categorie 5. Nesten van deze soorten zijn buiten het broedseizoen niet 

beschermd. Weliswaar keren ze vaak terug naar dezelfde broedplaats als het jaar daarvoor, 

maar de vogels beschikken over voldoende flexibiliteit om zich elders te vestigen als het nest 

verloren is gegaan. De nesten zijn wel jaarrond beschermd indien ecologische omstandigheden 

dat rechtvaardigen (bron: Dienst Regelingen). Hiervan kan sprake zijn als er in de directe 

omgeving geen alternatieve nestgelegenheid is. 

 

Nesten beschermd tijdens broedseizoen 

Verstoring van broedgevallen van vogels dient te worden voorkomen. Voor de in het 

plangebied te verwachten vogelsoorten wordt hieraan voldaan door werkzaamheden buiten de 

broedperiode van aanwezige soorten uit te voeren. Tevens kunnen voorbereidende 

maatregelen worden getroffen om te voorkomen dat vogels tot broeden kunnen komen binnen 

het plangebied. Voor het broedseizoen wordt geen standaardperiode gehanteerd in het kader 

van de Flora- en faunawet. Van belang is of een broedgeval aanwezig is, ongeacht de periode. 

 

Nesten van de overige vogelsoorten vallen buiten de broedperiode niet onder de definitie ‘nest’ 

of ‘vaste verblijfplaats’ in artikel 11 van de Ffw. Ze worden namelijk het daaropvolgende 

broedseizoen niet weer in gebruik genomen en zijn buiten het broedseizoen niet van belang 

voor de instandhouding van de soort. 

 

Vleermuizen 

Alle soorten vleermuizen zijn opgenomen in tabel 3 van de Ffw. Binnen het leefgebied van 

vleermuizen zijn verblijfplaatsen, belangrijke vliegroutes en essentieel foerageergebied 

beschermd. 

Verblijfplaatsen van vleermuizen kunnen aanwezig zijn in oude bomen en gebouwen. Over het 

algemeen zijn verblijfplaatsen van vleermuizen niet permanent bewoond. De dieren 

                                                                 
1 Bron: Aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten. (Dienst Regelingen 2009) 
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verplaatsen zich een aantal keer per jaar, waarbij ze periodiek terugkeren naar dezelfde 

verblijfplaatsen. Om die reden worden alle verblijfplaatsen (winterverblijfplaats, kraamkamer, 

tussenverblijfplaats, paarplaats) gerekend tot vaste verblijfplaatsen en zijn jaarrond beschermd, 

ook wanneer ze tijdelijk niet worden gebruikt. 

Vliegroutes en foerageergebied die essentieel zijn voor het voortbestaan van een populatie 

worden eveneens gerekend tot onderdeel van een vaste rust- of verblijfplaats en zijn derhalve 

ook beschermd. Voor uitvoering van activiteiten die kunnen leiden tot negatieve beïnvloeding 

van een populatie geldt een ontheffingsplicht. 

 

5.2 EFFECTEN VAN DE HERINRICHTING 

 

5.2.1 Tijdelijke effecten 

Werkzaamheden zoals het kappen van bomen of het uitvoeren van graafwerkzaamheden 

kunnen gedurende het broedseizoen leiden tot verstoring van broedende vogels. Aangezien de 

uitvoering van de werkzaamheden voorzien is in het najaar, is dit effect niet aan de orde. 

Daarnaast kan verstoring optreden van een vaste verblijfplaats van vos. Hoe groot de mate van 

verstoring is, hangt af van de definitieve keuze voor het tracé van de nieuwe beekloop en de 

afstand die daarmee gepaard gaat tussen verblijfplaatsen en de werkzaamheden. Gezien de 

planning voor uitvoering van het werk (najaar 2013), is verstoring in de kwetsbare 

voortplantingsperiode niet aan de orde. 

 

5.2.2 Permanente effecten 

Samenvoeging van de plankaart voor herinrichting en de kaart met beschermde natuurwaarden 

laat zien dat op enkele locaties mogelijk knelpunten ontstaan (zie Figuur 3). De mogelijke 

effecten worden van west naar oost beschreven. 

 

Figuur 3. Plankaart met aanduiding van aanwezige natuurwaarden. 

 



 

 

 

 

 

N A T U U R B A L A N S  –  L I M E S  D I V E R G E N S  B V  a d v i e s b u r e a u  v o o r  n a t u u r  &  l a n d s c h a p  

 

Quick scan beschermde natuur. Herinrichting Lunterse beek, traject Klein Wolfswinkel - Engelaar. 15 

 

Bomenlanen nabij de Grebbelinie 

In dit deel van het plangebied zijn op de ingreeplocatie geen jaarrond beschermde vogelnesten 

aangetroffen. Aantasting daarvan is dan ook niet aan de orde. 

 

Ook zijn ter plaatse van de nieuwe beekloop geen bomen aanwezig die als verblijfplaats kunnen 

dienen voor vleermuizen. Kap van verblijfbomen is daarmee niet aan de orde. 

In de bomenlanen worden voor het graven van de nieuwe beekloop enkele bomen weggehaald. 

Doordat het slechts om een beperkte onderbreking gaat blijft het lijnvormige karakter van 

beide lanen behouden. De overbrugbare afstand van onderbrekingen is soortafhankelijk. Het is 

echter niet bekend welke soorten gebruik maken van de vliegroutes. Er mag echter worden 

aangenomen dat, zolang de onderbreking niet groter wordt dan de onderbreking ter plaatse 

van de huidige beekloop, de functionaliteit van de vliegroute niet wordt aangetast. Voor 

soorten die momenteel al de huidige beekloop oversteken, zal een nieuwe onderbreking geen 

probleem vormen. 

 

Westelijk deel bosperceel 

Voor de situering van de beekloop ter hoogte van het westelijke deel van het bos zijn 

verschillende alternatieven voorhanden. In dit bos zijn een buizerdnest, een reigerkolonie en 

een vossenburcht aanwezig. Aanleg van een nieuwe beekloop door dit bos kan leiden tot 

aantasting van enkele van deze verblijfplaatsen. De kans hierop is het grootst wanneer gekozen 

wordt om de beekloop dwars door het bos te leggen. Daarentegen kan bij keuze voor een 

beekloop langs de rand van het bosje schade aan genoemde verblijfplaatsen wellicht geheel 

worden ontzien. 

Al met al zijn de uiteindelijke effecten die kunnen optreden geheel afhankelijk van de 

uiteindelijke keuze voor situering van de beekloop. 

 

Oostelijk deel bosperceel 

In dit bosperceel voert de nieuwe beekloop dicht langs een nestboom van havik. De nestboom 

kan gespaard blijven, maar in de directe omgeving zullen ten behoeve van de werkzaamheden 

enkele bomen gekapt moeten worden. Dat zal ertoe leiden dat rond de nestboom meer 

openheid ontstaat, wat het gebruik van het nest door havik enigszins kan beïnvloeden. 

 

5.3 VOORKÓMEN VAN NEGATIEVE EFFECTEN 

 

Bij doorsnijding van de bomenlanen nabij de Grebbelinie dient het aantal te kappen laanbomen 

beperkt te blijven. Geadviseerd wordt om de onderbreking niet groter te maken dan de 

onderbreking ter plaatse van de huidige beekloop. In dat geval zal de nieuwe onderbreking 

overbrugbaar zijn voor vleermuizen die momenteel al gebruik maken van de vliegroute. 

 

Schadelijke effecten aan het buizerdnest, de reigerkolonie en de vossenburcht kunnen 

voorkomen worden door te kiezen voor aanleg van een beekloop die zoveel mogelijk langs de 

rand van het bosje komt te liggen. Dit kan zowel langs de noordrand als langs de zuidrand van 

het bosje. 

Van genoemde verblijfplaatsen is het buizerdnest jaarrond beschermd; de boom met het nest 

dient behouden te blijven. 

De reigerkolonie is niet jaarrond beschermd; mochten er nestbomen verdwijnen door de 

werkzaamheden dan blijven er voldoende alternatieve nestlocaties over in de directe 

omgeving. Ecologisch gezien is het echter wenselijk om schade zoveel mogelijk te beperken. De 

status van de vossenburcht is niet geheel duidelijk. Momenteel wordt deze gebruikt door vos, 
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maar het is niet uitgesloten dat (delen) van de burcht in de afgelopen vijf jaar zijn gebruikt door 

das. In dat geval is de burcht wel jaarrond beschermd. 

 

Negatieve effecten op het haviknest kunnen beperkt worden door op de eerste plaats de 

nestboom te sparen. Daarnaast wordt aanbevolen om zoveel mogelijk bomen rondom het nest 

te sparen, waardoor beschutting rond het nest zoveel mogelijk gehandhaafd blijft. Uitgaande 

van de meest voorkomende windrichting in Nederland blijft bij voorkeur het nest vanuit het 

westen zoveel mogelijk beschut. Dit om de vogels tegen de weersomstandigheden te 

beschermen en om uitwaaien te voorkomen. 

 

Om negatieve effecten ten aanzien van broedvogels te voorkomen, dienen de werkzaamheden 

uitgevoerd te worden buiten het broedseizoen van aanwezige broedvogels. Daarbij dient 

rekening gehouden te worden met de vroege aanvang van het broedseizoen van blauwe reiger, 

dat in zachte winters al in januari kan beginnen. 

 

5.4 TOETSING AAN DE FLORA- EN FAUNAWET  

 

Herinrichting van de beek leidt niet tot negatieve effecten op (broed)vogels, mits de in 

paragraaf 5.3 beschreven maatregelen worden nageleefd (behoud van jaarrond beschermde 

nesten en werken buiten broedtijd). Een ontheffing op de Ffw voor vogels is daarmee niet aan 

de orde. 

 

Herinrichting van de beek leidt eveneens niet tot negatieve effecten op vaste verblijfplaatsen 

van vleermuizen, vliegroutes of foerageergebied dat van essentieel belang is. Een ontheffing op 

de Ffw voor vleermuizen is daarmee niet aan de orde. 

 

In het kader van de Ffw is aantasting ervan echter niet verboden. Voor de reigers zijn 

voldoende alternatieve nestlocaties aanwezig in de directe omgeving. Mochten er nestbomen 

verloren gaan, dat kunnen de reigers zelfstandig een nieuw nest bouwen. Desondanks wordt 

aanbevolen om te streven naar behoud van de gehele reigerkolonie, temeer aangezien het 

tracé van de nieuwe beekloop nog niet vastligt en er dus nog alternatieve routes mogelijk zijn. 

 

Met betrekking tot de vossenburcht is, zoals al eerder beschreven, niet met zekerheid aan te 

geven of de burcht recent (afgelopen vijf jaar) nog door das bewoond is. Dat kan van invloed 

zijn op de status van de burcht: een vossenhol is vrijgesteld van ontheffing terwijl een 

dassenburcht jaarrond beschermd is. Om twijfel weg te nemen wordt geadviseerd om ook hier 

te kiezen voor een alternatieve route voor de nieuwe beekloop waarbij de burcht geheel 

ontzien wordt. Is dat niet mogelijk, dan gelden de volgende opties: 

 Op de eerste plaats dient nader onderzoek uit te wijzen of de burcht ook een functie 

heeft voor das. Is dat het geval, dan is de burcht jaarrond beschermd en is voor 

eventuele aantasting ervan ontheffing nodig. 

 Heeft de burcht geen functie voor das, dan is eventuele aantasting ervan toegestaan. 

In dat geval geldt wel de zorgplicht, wat inhoud dat wordt gewerkt buiten de 

voortplantingstijd van vos en dat zorgvuldig wordt omgegaan met aanwezige dieren. 

 

Tot slot worden verbodsbepalingen van de Ffw ten aanzien van streng beschermde planten niet 

overtreden. Een ontheffing op de Ffw voor vaatplanten is daarmee niet aan de orde. 
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6 CONCLUSIES  
 

 

6.1 CONSEQUENTIES FLORA- EN FAUNAWET 

 

Het plangebied maakt onderdeel uit van het leefgebied van enkele streng beschermde soorten. 

Door het treffen van mitigerende maatregelen kan voorkomen worden dat de functionaliteit 

van vaste rust- en verblijfplaatsen van beschermde soorten niet in het geding komt, zodat er 

geen overtreding plaatsvind van verbodsbepalingen genoemd in artikel 11 van de Ffw. Op 

voorwaarde dat de mitigerende maatregelen uit paragraaf 6.2 worden nageleefd, is voor 

herinrichting van de Lunterse beek geen ontheffing op de Ffw nodig. 

 

6.2 MITIGERENDE MAATREGELEN 

 

Verplichte maatregelen om overtreding van de Ffw te voorkomen: 

 Om negatieve effecten ten aanzien van broedvogels te voorkomen, dienen de 

werkzaamheden uitgevoerd te worden buiten het broedseizoen van aanwezige 

broedvogels. Daarbij dient rekening gehouden te worden met het broedseizoen van 

reigers dat al vroeg (januari) kan beginnen. 

 Negatieve effecten op jaarrond beschermde nesten van vogels (buizerd en havik, zie 

Figuur 2 voor locaties) kunnen voorkomen worden door de bomen met de nesten te 

behouden tijdens de werkzaamheden. Tevens dienen zoveel mogelijk bomen rondom 

de nestbomen gespaard te blijven. 

 Om potentiële vliegroutes van vleermuizen te behouden, dient bij doorsnijding van 

twee bomenlanen nabij de Grebbelinie het aantal te kappen laanbomen beperkt te 

blijven. Geadviseerd wordt om de onderbreking niet groter te maken dan de 

onderbreking ter plaatse van de huidige beekloop. In dat geval zal de nieuwe 

onderbreking overbrugbaar zijn voor vleermuizen die momenteel al gebruik maken 

van de vliegroute. 

 

Overige aanbevolen maatregelen: 

 Geadviseerd wordt om de reigerkolonie te ontzien door de bomen met nesten zoveel 

mogelijk te sparen. 

 Geadviseerd wordt om schade aan de vossenburcht te voorkomen door te kiezen voor 

een route waarbij de burcht gespaard blijft. Is dat niet mogelijk, dan gelden de 

volgende maatregelen: 

o Op de eerste plaats dient nader onderzoek uit te wijzen of de burcht ook een 

functie heeft voor das. Is dat het geval, dan is de burcht jaarrond beschermd 

en is voor aantasting ervan ontheffing nodig. 

o Heeft de burcht geen functie voor das, dan is eventuele aantasting ervan 

toegestaan. In dat geval geldt wel de zorgplicht. 

 

6.3 VERVOLGONDERZOEK 

 

Uit de quick scan is gebleken dat het verspreidingsbeeld van vogels, vleermuizen, overige 

zoogdieren (met uitzondering van das) en vaatplanten voldoende actueel en volledig is voor 

toetsing aan de Flora- en faunawet. Vervolgonderzoek voor deze soorten is niet nodig. 
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BIJLAGE 1 INLEIDING IN DE FLORA- EN FAUNAWET 
 

 

De Flora- en faunawet regelt de bescherming van dier- en plantensoorten in Nederland. Het 

uitgangspunt van de wet is dat schadelijke effecten op beschermde soorten in principe 

verboden zijn, tenzij uitdrukkelijk toegestaan: het “nee, tenzij”-principe.  

Onder bepaalde voorwaarden kan op grond van artikel 75 ontheffing worden verleend voor 

overtreding van de verbodsbepalingen van de Ffw (zie Kader 1). Deze ontheffingen worden 

slechts verleend wanneer er geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat van 

instandhouding van de soort. 

 

Kader 1. Algemene verbodsbepalingen Ffw 

De algemene verbodsbepalingen zijn opgenomen in de artikelen 8 t/m 13. 

 

Artikel 8 

Het is verboden planten, behorende tot een beschermde inheemse plantensoort, te plukken, te verzamelen, af te 

snijden, uit te steken, te vernielen, te beschadigen, te ontwortelen of op enigerlei andere wijze van hun 

groeiplaats te verwijderen. 

 

Artikel 9 

Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te doden, te verwonden, te vangen, 

te bemachtigen of met het oog daarop op te sporen. 

 

Artikel 10 

Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, opzettelijk te verontrusten.  

 

Artikel 11 

Het is verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van dieren, behorende 

tot een beschermde inheemse diersoort, te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te nemen of te verstoren.  

 

Artikel 12 

Het is verboden eieren van dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te zoeken, te rapen, uit 

het nest te nemen, te beschadigen of te vernielen.  

 

Artikel 13 

Het is verboden planten of producten van planten, of dieren dan wel eieren, nesten of producten van dieren, 

behorende tot een beschermde inheemse of beschermde uitheemse plantensoort onderscheidenlijk een 

beschermde inheemse of beschermde uitheemse diersoort te koop te vragen, te kopen of te verwerven, ten 

verkoop voorhanden of in voorraad te hebben, te verkopen of ten verkoop aan te bieden, te vervoeren, ten 

vervoer aan te bieden, af te leveren, te gebruiken voor commercieel gewin, te huren of te verhuren, te ruilen of in 

ruil aan te bieden, uit te wisselen of tentoon te stellen voor handelsdoeleinden, binnen of buiten het grondgebied 

van Nederland te brengen of onder zich te hebben. 
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Stroomschema beoordeling ontheffing ruimtelijke ingrepen 

(bron: Dienst Regelingen) 
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OMGANG MET DE FLORA- EN FAUNAWET BIJ RUIMTELIJKE INGREPEN 

 

Voor uitvoering van ruimtelijke ingrepen in een gebied met beschermde soorten zijn er twee 

mogelijkheden (zie ook stroomschema hiernaast): 

1. Voorkom overtreding van de Ffw door het treffen van mitigerende maatregelen; 

2. Vraag ontheffing aan  

 

1. Voorkom overtreding van de Ffw door middel van mitigerende maatregelen 

Overtreding van de Ffw kan worden voorkomen door mitigerende maatregelen te treffen, 

waarmee negatieve gevolgen van de activiteit voorkomen worden. Het gaat dan om het 

behoud van de functionaliteit van de voortplantings- en/of vaste rust- en verblijfplaats van 

aanwezige beschermde soorten. Het betreft hier de functies van het leefgebied die ervoor 

zorgen een soort succesvol kan rusten of voortplanten, bijvoorbeeld behoud van migratieroutes 

en foerageergebied. Veiligstellen ervan kan betekenen dat mogelijk geen ontheffing meer nodig 

is. Om hiervan zeker te zijn kan vooraf goedkeuring gevraagd worden aan Dienst Regelingen. 

Voor het verkrijgen van een goedkeuring dient rekening gehouden te worden met een looptijd 

die overeenkomt met een ontheffingsaanvraag. 

 

2. Vraag ontheffing Ffw aan 

Voor activiteiten met het oog op het belang ruimtelijke inrichting of ontwikkeling wordt bij 

toetsing aan de Ffw onderscheid gemaakt in drie beschermingsregimes. In Fout! 

erwijzingsbron niet gevonden. is een overzicht opgenomen van de indeling van beschermde 

dier- en plantensoorten in deze beschermingsregimes. 

 

tabel 1. Algemene soorten 

In geval van activiteiten met het oog op het belang ruimtelijke inrichting of ontwikkeling, geldt 

bij overtreding van artikelen 8 t/m 13 van de Ffw ten aanzien van soorten uit tabel 1 een 

vrijstelling van ontheffing. 

 

tabel 2. Overige soorten 

In geval van activiteiten met het oog op het belang ruimtelijke inrichting of ontwikkeling, geldt 

ten aanzien van soorten uit tabel 2 eveneens een vrijstelling van ontheffing, mits de activiteiten 

worden uitgevoerd op basis van een door de minister van LNV goedgekeurde gedragscode. Is er 

geen goedgekeurde gedragscode, dan is bij overtreding van verbodsbepalingen een ontheffing 

noodzakelijk. Een aanvraag wordt beoordeeld middels de lichte toets: 

 De gunstige staat van instandhouding van de soort dient gewaarborgd te blijven. Om 

schade te voorkomen worden mitigerende maatregelen voorgeschreven. 

 

tabel 3. Streng beschermde soorten 

Bij schade aan soorten uit tabel 3 is altijd een ontheffing op de Ffw nodig. In dit geval is de 

uitgebreide toets van toepassing:  

 De gunstige staat van instandhouding van de soort dient gewaarborgd te blijven; 

 Er is geen minder schadelijk alternatief voor de voorgenomen activiteit; 

 De activiteit voldoet aan een volgend belang: 

o Bijlage 1 soorten: Ontheffing wordt aangevraagd op grond van een belang uit het 

Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten (bijv. ruimtelijke inrichting of 

ontwikkeling). 

o Bijlage IV soorten Habitatrichtlijn: Ontheffing wordt aangevraagd op grond van een 

belang uit de Habitatrichtlijn: 
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 Bescherming van flora en fauna. 

 Volksgezondheid of openbare veiligheid. 

 Dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van 

sociale of economische aard, en voor het milieu wezenlijke gunstige effecten. 

 In geval van activiteiten die te karakteriseren zijn als ruimtelijke inrichting of ontwikkeling 

dient ‘zorgvuldig handelen’ in acht te worden genomen. Hiertoe dient de aanvrager actief 

op te treden om alle mogelijke schade aan de soort te voorkomen. 

 

Vogels 

Bij bescherming van vogelnesten wordt onderscheid gemaakt tussen nesten die jaarrond zijn 

beschermd en nesten die alleen tijdens het broedseizoen zijn beschermd. 

 

Bescherming vogelnesten tijdens broedseizoen 

Tijdens het broedseizoen vallen alle bewoonde vogelnesten binnen de reikwijdte van artikel 11 

van de Ffw onder de definitie ‘nest’, en zijn beschermd. Een nest is de woonplaats die vogels 

vervaardigen om de eieren uit te broeden en de jongen te verzorgen. Het verstoren van 

broedende vogels en hun nesten tijdens de broedtijd is verboden. 

 

Bescherming vogelnesten buiten broedseizoen 

Een beperkt aantal soorten bewoont het nest permanent of keert elk jaar terug naar hetzelfde 

nest. Deze soorten zijn met ingang van september 2009 opgenomen op de aangepaste lijst 

jaarrond beschermde vogelnesten (Dienst Regelingen 2009). De soorten van deze lijst zijn 

opgenomen in Tabel 1. De nesten van deze soorten zijn, voor zover niet permanent verlaten, 

jaarrond beschermd. Bij jaarrond beschermde nesten worden de volgende categorieën 

onderscheiden: 

1. Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het broedseizoen in 

gebruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats (voorbeeld: steenuil). 

2. Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin 

zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop. De (fysieke) voorwaarden voor 

de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar (voorbeeld: roek, gierzwaluw 

en huismus). 

3. Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde plaats 

broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing. De (fysieke) 

voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar 

(voorbeeld: ooievaar, kerkuil en slechtvalk). 

4. Vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks in 

staat zijn een nest te bouwen (voorbeeld: boomvalk, buizerd en ransuil). 

 

Als aanvulling op de aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten is een aantal 

vogelsoorten opgenomen met niet jaarrond beschermde nesten. Deze soorten vallen onder 

categorie 5 (zie ook Tabel 2): 

5. Nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar daarvoor 

hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar die wel over voldoende flexibiliteit 

beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan, zich elders te vestigen. 

 

Deze categorie 5-soorten vragen extra onderzoek, ook al zijn hun nesten niet jaarrond 

beschermd. Categorie 5-soorten zijn namelijk wel jaarrond beschermd als zwaarwegende feiten 

of ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen. 
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Tabel 1. Lijst jaarrond beschermde vogelnesten. 

SOORT KOLONIE-

BROEDER 

AANWEZIG IN 

BEBOUWDE 

OMGEVING 

AANWEZIG IN 

NATUURGEBIED 

CATEGORIE VASTE 

NESTEN 

Boomvalk nee nee ja 4 

Buizerd nee nee ja 4 

Gierzwaluw nee ja nee 2 

Grote gele kwikstaart nee nee ja 3 

Havik nee nee ja 4 

Huismus ja ja nee 2 

Kerkuil nee ja nee 3 

Oehoe nee nee ja 3 

Ooievaar nee ja nee 3 

Ransuil nee nee ja 4 

Roek ja ja nee 2 

Slechtvalk nee ja ja 3 

Sperwer nee nee ja 4 

Steenuil nee ja nee 1 

Wespendief nee nee ja 4 

Zwarte wouw nee nee ja 4 

 

 

Tabel 2. Vogelsoorten van categorie 5: voor deze soorten is inventarisatie wenselijk. 

Blauwe reiger Grauwe vliegenvanger Raaf 

Boerenzwaluw Groene specht Ruigpootuil 

Bonte vliegenvanger Grote bonte specht Spreeuw 

Boomklever Hop Tapuit 

Boomkruiper Huiszwaluw Torenvalk 

Bosuil IJsvogel Zeearend 

Brilduiker Kleine bonte specht Zwarte kraai 

Draaihals Kleine vliegenvanger Zwarte mees 

Eidereend Koolmees Zwarte roodstaart 

Ekster Kortsnavelboomkruiper Zwarte specht 

Gekraagde roodstaart Oeverzwaluw  

Glanskop Pimpelmees  
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Omgevingscheck 

Als een jaarrond beschermd nest zal verdwijnen door een ingreep is altijd een omgevingscheck 

nodig. Een deskundige moet dan vaststellen of er voldoende gelegenheid is voor de soort om 

zelfstandig een vervangend nest te vinden in de omgeving. Als dat niet het geval is, dient voor 

zover mogelijk een alternatief nest te worden aangeboden. Is dat ook niet mogelijk, dan moet 

ontheffing worden aangevraagd. Houd er in dat geval rekening mee dat ontheffing alleen 

mogelijk is met een wettelijk belang uit de Vogelrichtlijn, te weten: 

 Bescherming van flora en fauna 

 Veiligheid van het luchtverkeer 

 Volksgezondheid of openbare veiligheid 

Op basis van de belangen ‘dwingende redenen van groot openbaar belang’ en ‘uitvoering van 

werkzaamheden in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen’ kan met ingang van september 

2009 geen ontheffing meer worden aangevraagd. 

 

 

ALGEMENE ZORGPLICHT 

 

In de Ffw is een zorgplicht opgenomen: 

 artikel 2, lid 1: Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor de in het wild levende dieren 

en planten, alsmede voor hun directe leefomgeving. 

 artikel 2, lid 2: De zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt in ieder geval in dat een ieder die 

weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen 

voor flora of fauna kunnen worden veroorzaakt, verplicht is dergelijk handelen achterweg 

te laten voorzover zulks in redelijkheid kan worden gevergd, dan wel alle maatregelen te 

nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd teneinde die gevolgen te 

voorkomen of, voorzover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel 

mogelijk te beperken of ongedaan te maken). 

 artikel 10: Indien wordt gehandeld overeenkomstig de zorgplicht, dan is van opzettelijk 

verontrusten van beschermde soorten (zoals bepaald in artikel 10) geen sprake. Een 

ontheffing van de verbodsbepalingen genoemd in artikel 10 is dan niet aan de orde. 

Vrijstelling van de verbodsbepalingen uit artikel 10 voor streng beschermde soorten (tabel 

3) is voor bestendig gebruik en ruimtelijke ontwikkelingen en inrichtingen wettelijk gezien 

niet mogelijk. Het opzettelijk verontrusten van soorten ten behoeve van bestendig gebruik 

en ruimtelijke ontwikkelingen en inrichtingen is dus niet toegestaan. 

 

De zorgplicht geldt altijd en voor alle planten en dieren, of ze beschermd zijn of niet, ongeacht 

vrijstelling of ontheffing. Op grond hiervan dienen dieren en planten zoveel als redelijkerwijs 

mogelijk is te worden verplaatst, teneinde schade aan deze soorten zo veel mogelijk te 

voorkomen. 

 

VANGEN EN VERPLAATSEN VAN SOORTEN 

 

Als u voor het uitvoeren van uw mitigerende maatregelen dieren moet vangen en verplaatsen 

is dat geen overtreding van de artikelen 9 en 13 van de Ffw. U heeft daarvoor geen ontheffing 

nodig. Het is namelijk niet uw bedoeling de dieren (definitief) aan de natuur te onttrekken. Het 

is toegestaan om soorten te verplaatsen uit de directe gevarenzone naar een vergelijkbare 

habitat in de directe omgeving. Voorwaarde is dat u de soorten in één keer verplaatst, zonder 

onnodig oponthoud. Dit geldt voor alle beschermde planten en dieren, maar uitdrukkelijk niet 

voor vleermuizen, muizen en vogels i.v.m. de stressgevoeligheid van deze dieren. Voor het 
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tijdelijk ergens anders onderbrengen van planten of dieren heeft u wel ontheffing nodig, omdat 

de soorten dan niet direct worden vrijgelaten in de omgeving. 

 

ZORGVULDIG HANDELEN 

 

In gedragscodes en ontheffingsaanvragen in het kader van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling 

waarbij het gaat om soorten van tabel 3, dient zorgvuldig gehandeld te worden. Zorgvuldig 

handelen gaat verder dan de hiervoor genoemde algemene zorgplicht, die een algemeen 

beschaafd en fatsoenlijk handelen inhoudt. Zorgvuldig handelen houdt in dat er geen 

wezenlijke invloed is op beschermde soorten en dat schade zoveel mogelijk wordt voorkomen. 

Hiertoe dient de aanvrager actief te handelen. Activiteiten die te bestempelen zijn als 

zorgvuldig handelen zijn mitigerende en compenserende maatregelen. 
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BIJLAGE 2 BESCHERMINGSREGIMES FLORA- EN FAUNAWET 
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BIJLAGE 3 TABEL MET COÖRDINATEN VAN DE BELANGRIJKSTE WAARNEMINGEN 
 

 

 

CODE OMSCHRIJVING X Y 

A buizerdhorst 164267 453330 

B havikhorst 164396 453305 

C reigerkolonie 164273 453262 

D boom met oud spechtennest, aan het verrotten 164519 453402 

E boom met holten 164443 453390 

F laan 163911 453515 

G laan 163872 453547 

H vos, kraamburcht 164268 453286 

I vos, pijp en mest 164255 453264 

 das, bijburcht/vluchtpijp 163829 453453 

 das, hoofdburcht 164434 453366 

 das, latrine 163954 453641 

 das, latrine 164233 453248 

 das, latrine 164453 453388 

 das, vluchtpijp 163885 453421 

 das, vluchtpijp, ook door vos gebruikt 164413 453367 

 ree, wissel 164216 453262 

 steenuil, geplukt door havik. in het bos zijn meerdere plukplaatsen 

aanwezig, hoofdzakelijk duiven 

164284 453283 
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1. Inleiding   
Waterschap Vallei en Veluwe is voornemens om in het kader van de Europese Kaderrichtlijn Water 

(KRW) de Lunterse Beek te herinrichten.  Het eindresultaat van dit project beoogt een heringerichte 

beek met bochten, beschaduwing en verschillende bodemstructuren en tevens een verdeelwerk om 

de afvoer te verdelen over de oude beek met landbouwwater en een parallel traject dat de 

natuurfunctie vervult.  De werkzaamheden omvatten het vergraven/verdiepen van de beek, de aanleg 

van overstromingsvlaktes en het kappen van bomen. Waar mogelijk wordt aangesloten bij de 

vroegere loop van de Lunterse Beek uit 1930. Aangezien een deel van het beoogde tracé pal langs 

een bewoonde dassenburcht loopt zijn door het Waterschap Vallei en Veluwe aan Stichting 

Das&Boom drie vragen gesteld: 

 

1. Welke effecten hebben de werkzaamheden op de das? 

2. Hoe kan/moet bij de uitvoering van de maatregelen en inrichting van het gebied rekening 

gehouden worden met de das? 

3. Is het noodzakelijk om een ontheffing van de Flora- en faunawet aan te vragen? 

 

In dit rapport zal op deze vragen een antwoord worden gegeven. 

 

2. Beleidskader 
Juridische bescherming das: 

In 2002 is de Flora- en faunawet ingevoerd, waarbij zowel de das als zijn burcht beschermd zijn. 

Dassen en dassenburchten mogen niet verstoord of vernietigd worden. In 2005 is deze bescherming 

uitgebreid waardoor er ook voor een ingreep in het landschap een zogenaamde Habitattoets 

uitgevoerd dient te worden, waarin maatschappelijk belang, gebrek aan alternatieven en het 

minimaliseren van negatieve effecten aangetoond dienen te worden alvorens er sprake kan zijn van 

compensatie.  Bij deze toets wordt niet alleen gekeken naar effecten op de dieren zelf,  maar ook naar 

effecten op de dassenburchten, voedselgebieden en migratieroutes.  

 

3. Gebiedsbeschrijving 

De werkzaamheden vinden plaats aan de Lunterse Beek vanaf de Utrechtseweg te Renswoude tot net 

ten westen van de stuw Groeperkade (Schans) (zie kaart 1),).  Het plangebied maakt deels onderdeel 

uit van het geplande landgoed “Klein Wolfswinkel”.  Vanaf de Utrechtseweg tot aan het zuidelijk 

gelegen bosje bestaat het te ontgraven gebied uit (bemest) grasland. In het zuidelijk bosje waar zich 

deels al een oude meander bevindt,  bevinden zich de dassenburchten. Vanaf dit bosje tot aan de 

stuw Groeperkade bevinden zich akkers.  En tenslotte ten westen van de Groeperkade bestaat het te 

ontgraven gebied uit grasland.  
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Kaart 1: Onderzoeksgebied Lunterse Beek (rood) en bosje met dassenburcht (blauw) 

 

 

 

4. Onderzoeksmethode 

Op 25 februari 2013 is het gehele tracé van de nieuwe Lunterse beek afgelopen waarbij is gelet op 

sporen die duiden op de aanwezigheid van dassen zoals graafactiviteit,  wroetsporen, mestputten en 

wissels.  Verder zijn alle holen op en nabij het tracé in kaart gebracht.  Indien andere beschermde en 

bijzondere natuurwaarden worden gevonden is hier ook melding van gemaakt. 
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5. Resultaten 
In dit hoofdstuk zal antwoord worden gegeven op de drie onderzoeksvragen  

 

5.1 Welke effecten hebben de werkzaamheden op de das? 

5.1.1 Locaties dassenholen en –wissels 

 Om de effecten te bepalen dienen eerst de locaties van de relevante dassenholen en –wissels te 

worden bepaald.  Op kaart 2 (bron: Schetsontwerp EVZ Lunterse Beek, Waterschap Vallei & Eem 

23-01-2012) zijn de gevonden holen en dassenwissels aangegeven. De cijfers en letters op de kaart 

corresponderen met de onderstaande lijst (tussen haakjes de locatiebepaling mbv 

amersfoortcoördinaten): 

 

 

 

 
 

Kaart 2: Locaties dassenburchten en wissels 

 

 

 

1: Hoofdburcht van het gebied (164,442 / 453,370). Deze burcht bestaat uit 15 holen waarvan ten 

tijde van het veldbezoek er vijf actief belopen waren. Zit- en krabplekken (verse haren) nabij het hol 

waren aanwezig. In het bosje rondom de burcht zijn vele wroetplekken door dassen aangetroffen. 

Gezien de activiteit is het goed mogelijk dat deze burcht dit jaar fungeert als kraamburcht.  De 

burcht bevindt zich in en boven op de noordelijke steilrand van de oude beekmeander (foto 1) 
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Foto 1: Hoofdburcht in de steilrand van de oude meander. De dassen gebruiken de omgevallen 

boom om aan de andere kant te komen. De locatie van het oude bankje is erg ongelukkig gekozen, 

maar wordt gelukkig alleen door de eigenaar van het bosje gebruikt.  

 

2: Bijburcht (164,419 / 453,331) van vijf holen waarvan er twee recent belopen waren. 

 

3: Twee onbelopen holen (164,436 / 453,330), waarvan er één zeker door vos is gegraven circa 20 

meter ten zuiden van de bijburcht en circa 5 meter van het nieuwe tracé van de meander (foto 2) 

 

 
 

4: Eén onbelopen hol (164,267 / 453,248) nabij het tracé van de meander. In dit deel van het tracé 

bevinden zich ook vele bomen met nesten (reigers?) 

 
 
Foto 2: 
Tussen de stortberg van dit 
thans onbelopen hol en de 
struiken bij de oude meander 

komt de nieuwe beek te lopen 
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A: Dassenwissel vanuit de oostelijke grens van het bos richting noorden. Parallel aan de Lunterse 

Beek zijn hier ook wroetsporen van de das waargenomen 

 

 
 

 

 

B: Dassenwissel vanuit de westelijke grens van het bos richting westen. Ten noorden hiervan loopt 

een reeënwissel door de natte sloot.  De dassen houden liever droge voeten.  

 

 
 

 

 

C: Thv de oostelijke grens van het bosje aan de noordzijde van het voormalige Schans is ook een 

duidelijke dassenwissel geconstateerd. Vermoedelijk lopen de dassen parallel aan de Lunterse Beek 

tussen B en C. 

 
 
Foto 3:  
Dassen- (en reeën) wissel 
vanuit oostelijke grens bos 
naar weiland. Na de aanleg 
van de “nieuwe” meander 
dient hier een dammetje te 

worden aangelegd   

 
 
 
Foto 4:  
De dassen lopen vanuit het 
westelijk deel van het bosje 
tussen bramenstruiken en 
beek over een dammetje 
richting het foerageergebied 
aan de westzijde van het 

bosje 
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5.1.2 Wat zijn de effecten van de werkzaamheden 

- Gezien het feit dat de hoofdburcht in het talud van de te vergraven oude meander ligt zullen 

de werkzaamheden een verstorend effect hebben op de aanwezige dassen. Dassen kunnen 

tijdelijk een ander onderkomen kiezen (waarschijnlijk niet in hetzelfde bosje omdat de 

huidige alternatieven allemaal nabij de werklocaties liggen). Gevolg kan zijn dat dassen op 

hun zoektocht naar een alternatieve locatie meerdere keren de drukke N224 moeten 

oversteken met alle mogelijke gevolgen van dien. Op circa 700 meter westelijk bevinden 

zich echter nog twee dassenburchten in het bosje van de voormalige Schans. Deze burchten 

dienen mogelijk als bijburcht voor de dassen in dit bosje maar mogelijk ook voor de dassen 

die wonen in een bosje op het Landgoed Engelaar zo’n 300 meter noordelijk van de 

voormalige Schans.  

- Op alle locaties waar wissels zijn aangetroffen zullen werkzaamheden plaatsvinden. Deze 

wissels worden allemaal doorbroken. Een das zal op weg naar zijn foerageergebied gebruik 

makend van de wissel,  schrikken (in combinatie met de vreemde geuren) en snel 

terugrennen naar zijn hol en die nacht zijn burcht niet meer verlaten. 

  

 

5.2.  Hoe kan/moet bij de uitvoering van de maatregelen en inrichting van het gebied rekening 

gehouden worden met de das? 

 

- De belangrijkste maatregel die genomen dient te worden is dat de werkzaamheden niet 

worden uitgevoerd in de voor de das meest kwetsbare periode die ligt tussen 1 december en 

1 juli.  In december begint de (uitgestelde) draagtijd, in februari wordt het gros van de 

jongen geboren en pas vanaf eind juni kunnen de jongen voor zich zelf zorgen.  

- De periode van de werkzaamheden nabij de burcht moet zo kort als mogelijk is worden 

gehouden. 

- Ter hoogte van de hoofdburcht mogen de werkzaamheden niet uitgevoerd worden vanaf de 

kant van de hoofdburcht.  Het heeft de voorkeur om de werkzaamheden uit te voeren vanuit 

de oude meander of als het niet anders kan vanuit het natte bosje tussen oude meander en 

Lunterse Beek. 

- Het is zinvol om de hoofdburcht,  de bijburcht en de overige holen te markeren (met lint).  

Dit moet zo kort mogelijk voor aanvang van de werkzaamheden gebeuren en onmiddellijk 

na voltooiing van de werkzaamheden weggehaald worden. 

- De werkzaamheden mogen niet uitgevoerd worden voor 08.00 en na 17.00 zodat ’s ochtends 

dassen zonder verstoring terugkomen van hun nachtelijke foerageertocht en ’s avonds er nog 

een redelijke tijd zit tussen het lawaai van de werkzaamheden en het moment dat de dassen 

hun burcht verlaten (in de zomer kan dat vanaf  20.00 zijn, in de winter kan dat al vanaf 

19.00 zijn).   

- ’s avonds en ‘s nachts mag er geen verlichting (bouwlampen) aanwezig zijn in en direct 

rondom het bosje waar zich de burcht bevindt. 

- Indien er geulen moeten worden gemaakt dienen deze op zo’n manier geconstrueerd worden 

dat dassen indien ze er in lopen er ook weer makkelijk uit kunnen (flauwe helling creëren, 

minimaal 1:3). 

- Het betreden van dassenwissels moet zo veel als mogelijk is worden voorkomen. 

- Daar waar de nieuwe meander een dassenwissel doorsnijdt dient een dammetje te worden 

aangebracht waardoor dassen de nieuwe meander kunnen passeren (dassen kunnen 

zwemmen, maar hebben een hekel aan natte voeten). 

- Door de aanleg van een nieuwe meander parallel aan de Lunterse Beek ontstaat er een 

gebied waar dassen moeilijk kunnen komen. Het aanbrengen van loopplanken, brede 

boomstammen (zoals er al een ligt over de oude meander bij de hoofdburcht) of bruggetjes 

zorgen ervoor dat dit gebied toegankelijk blijft voor de das. 

- Indien struiken of bomen naast het tracé weggehaald moeten worden om de werkzaamheden 

niet te vertragen dienen na beëindiging van de werkzaamheden de kale plekken weer 

herplant te worden. 
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5.3 Is het noodzakelijk om een ontheffing van de Flora- en faunawet aan te vragen? 

Gezien het feit dat de dassenburcht verstoord wordt waardoor dassen mogelijk (tijdelijk) een 

alternatieve locatie moeten zoeken betekent dat er een overtreding plaats gaat vinden van art.  11 van 

de Flora- en faunawet (het is verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of 

verblijfplaatsen van dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort,  te beschadigen, te 

vernielen, uit te halen, weg te nemen of te verstoren.).  De functionaliteit van de verblijfplaats van de 

das gaat dus door de werkzaamheden (tijdelijk) achteruit.  Hierdoor dient een ontheffing te worden 

aangevraagd op de verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet (art.75 van de Flora- en faunawet). 

De gunstige staat van instandhouding van de dassenpopulatie in dit gebied zal niet in het geding 

komen waardoor het aannemelijk is dat,  met inachtneming van de geadviseerde maatregelen de 

vergunning verleent zal worden. 
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Samenvatting

In opdracht van Waterschap Vallei en Veluwe heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau in augus-

tus en september 2013 een Inventariserend Veldonderzoek (IVO, verkennende fase door middel 

van boringen) en een metaaldetectieonderzoek naar het daar aanwezige slagveld uitgevoerd in 

verband met de inrichting van een ecologische verbindingszone langs de Luntersche Beek in de 

gemeente Renswoude. Dit onderzoek diende te worden uitgevoerd omdat uit het eerder verrichte 

bureauonderzoek bleek dat realisatie van de plannen zou kunnen leiden tot aantasting of ver-

nietiging van de mogelijk aanwezige archeologische resten, in het bijzonder de ‘natte’ archeolo-

gie in en langs de fossiele loop van de Lunterse beek, en het al genoemde slagveld uit mei 1940 

(Schute, 2013).

Uit het verkennend booronderzoek en divers kaartmateriaal is duidelijk geworden dat de histori-

sche beekloop op het perceel direct ten noorden van het Werk aan de Engelaar ligt (kaartbijlage 

1). Aangenomen mag worden dat de normalisatie van de Luntersche Beek is uitgevoerd in het 

kader van de ruilverkaveling ‘Lunterse Beek’, in de jaren 50 van de vorige eeuw.

De boringen laten een tamelijk homogeen beeld zien. Aan de basis (rond 5,5 à 6,0 m -NAP) ligt 

een laag ongestoord dekzand. Naar boven toe gaat het ongestoorde dekzand abrupt over in een 

dunne laag gebioturbeerd/verrommeld zand met zand- en/of humusbrokken. Hierop ligt een 30 

tot 45 cm dikke laag matig/zeer fijn, matig humeus zand: de bouwvoor. Alleen in raai A werd de 

(opgevulde) oorspronkelijke bedding van de Lunterse beek aangetroffen, precies waar deze ook 

verwacht mocht worden. Verder zijn in raai D lagen aangetroffen die geïnterpreteerd worden als 

laat-pleistocene beekafzettingen (‘fluvio-periglaciale’ afzettingen). Opvallend is dat het pakket 

hierboven steeds sterk verstoord bleek.

Het booronderzoek maakt duidelijk dat het loopvlak uit de Tweede Wereldoorlog overeenkomt met 

het huidige maaiveld, hoewel ten oosten van de Groeperdijk het perceel afgegraven lijkt te zijn. 

De mate van afgraving is echter onduidelijk. Dit resultaat legitimeerde een slagveldarcheologisch 

onderzoek met behulp van metaaldetectie.

Bij dit onderzoek werden in het oostelijk deel van het plangebied granaatscherven aangetroffen, 

die een duidelijke aanwijzing vormen voor artilleriebeschietingen op (de omgeving van) het plan-

gebied in de Tweede Wereldoorlog. Doel daarbij waren waarschijnlijk de op het Werk aan de Enge-

laar gelegerde troepen. Indicatoren met betrekking tot het infanteriegevecht om het Werk aan de 

Engelaar van mei 1940 zijn niet aangetroffen in het plangebied.

De infanterieaanval ging waarschijnlijk gepaard met troepenopstelling op 150 m of meer ten noor-

den van het plangebied onder dekking van daar aanwezige bomen en greppels en bij de Utrecht-

seweg. Vanuit deze locaties is vóór de aanval vermoedelijk ondersteunend vuur opgezet, waarna 

infanterie het plangebied is overgestoken.
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Op basis van de resultaten van dit onderzoek wordt in het kader van de voorgenomen bodemingre-

pen geadviseerd om in de op kaartbijlage 1 aangegeven zone (oranje arcering) een archeologi-

sche begeleiding (conform het protocol proefsleuven, IVO-P) uit te laten voeren. Dit betreft het 

holocene beekdal. Ook wordt aanbevolen de doorsnijding van de liniedijk (Groeperkade) archeo-

logisch te laten begeleiden, gericht op het verkrijgen van een zo compleet mogelijk profiel (dwars-

doorsnede) van de dijk. Een archeologische begeleiding houdt in dat tijdens of direct voorafgaand 

aan de grondwerkzaamheden archeologische en geologische waarnemingen worden verricht. Dit 

betekent dat eventuele archeologische sporen worden gedocumenteerd. In het geval behoudens-

waardige vindplaatsen worden aangetroffen, kan dit planaanpassing of een opgraving (behoud ex 

situ) impliceren. Een archeologische begeleiding behoort plaats te vinden op basis van een goed-

gekeurd Programma van Eisen (PvE). Dit PvE dient uitdrukkelijk aandacht te besteden aan de 

‘natte’ vormen van archeologie (zie § 4.1, vraag 5), en het dient voor aanvang van het onderzoek 

te worden opgesteld door een seniorarcheoloog en ter goedkeuring worden voorgelegd aan de 

bevoegde overheid.

Buiten de op kaartbijlage 1 aangegeven oranje gearceerde zone wordt in het kader van de voorge-

nomen bodemingrepen geen archeologisch vervolgonderzoek aanbevolen, ook niet naar verdere 

sporen uit mei 1940.

Op basis van de bevindingen van dit onderzoek nemen de gemeente Renswoude en de provincie 

Utrecht een besluit. De gemeente Renswoude voor wat betreft de omgevingsvergunning (contact-

persoon drs. J. van Dijk, tel. 0318 578159), de provincie Utrecht, voor wat betreft de ontgrondings-

vergunning (mevrouw I. De Jongh-Lempke, 030-2582692).
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Administratieve gegevens

Projectcode RELB2

ARCHIS-onderzoeksmelding 57988

Type onderzoek verkennend veldonderzoek en slagveldarcheologisch onderzoek

Opdrachtgever Waterschap Vallei en Veluwe

Contactpersoon de heer M. Veldhuis

Onderzoekskader aanvraag omgevingsvergunning/ontgrondingsvergunning

Locatie Plangebied Luntersche Beek-Engelaar

Plaats Renswoude

Gemeente Renswoude

Provincie Utrecht

Oppervlakte plangebied circa 2,5 ha

Kaartblad 32G

Centrumcoördinaat 164.000 / 453.450

Bevoegd gezag gemeente Renswoude / provincie Utrecht

Contactpersonen de heer J. van Dijk (gemeente Renswoude)
mevrouw I. de Jongh-Lempke (provincie Utrecht)

Onderzoeksperiode september 2013

Afbakening onderzoeksgebied Tijdens het verkennend veldonderzoek zijn enkele raaien dwars over de Lunter-
sche beek gezet.

ARCHIS-vondstmelding nog niet bekend

ARCHIS-waarneming nog niet bekend
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1 Inleiding

1.1 Aanleiding
In opdracht van Waterschap Vallei en Veluwe heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau in augustus 

en september 2013 een Inventariserend Veldonderzoek (IVO, verkennende fase door middel van 

boringen) en een metaaldetectieonderzoek uitgevoerd in verband met de inrichting van een eco-

logische verbindingszone langs de Luntersche Beek in de gemeente Renswoude. Dit onderzoek 

diende te worden uitgevoerd omdat uit het eerder verrichte bureauonderzoek bleek dat realisatie 

van de plannen zou kunnen leiden tot aantasting of vernietiging van mogelijk aanwezige archeolo-

gische resten, waaronder een slagveld (Schute, 2013).

Op basis van de onderzoeksresultaten en de aard en omvang van de voorgenomen bodemingre-

pen is in hoofdstuk 4 een advies geformuleerd met betrekking tot eventueel archeologisch 

vervolgonderzoek.

1.2 Ligging van het plangebied
Het plangebied (met een lengte van ca. 1700 m en een breedte tussen de 20 en 50 m) ligt direct 

ten zuidwesten van de bebouwde kom van Renswoude (figuur 1). Het betreft een deel van de loop 

van de Luntersche Beek, ongeveer vanaf de kruising met de Utrechtseweg (N224) tot aan ‘Het 

Werk aan de Engelaar’, een tot de Grebbelinie behorend verdedigingswerk. Het gebied staat afge-

beeld op kaartblad 32G van de topografische kaart van Nederland (schaal 1:25.000).

1.3 Planomschrijving
Met de realisatie van de ecologische verbinding langs de Luntersche Beek gaan grondwerkzaam-

heden gepaard. De beek zal een meer meanderende nevengeul krijgen en er worden door afgra-

vingen tot naar schatting circa 1,6 m -Mv overstromingsvlaktes gecreëerd. Behalve afgravingen 

vinden ook ophogingen plaats en er worden bosschages aangelegd (figuur 2 in Schute, 2013). Het 

gebied zal een natuurfunctie krijgen en kan in tijden van wateroverlast dienst doen als waterber-

ging. Over een geringe lengte zal de Groeperkade worden doorgraven.

1.4 Doel- en vraagstelling
Het verkennend booronderzoek richtte zich op de landschappelijke context van het plangebied, 

meer specifiek: hoe diep en waar ligt de oude loop van de Luntersche beek en hoe diep ligt het 

loopvlak uit WOII (ten westen van de Groeperdijk)?

Het verkennend onderzoek had niet primair tot doel eventuele archeologische vindplaatsen 

in kaart te brengen (dit neemt uiteraard niet weg dat wanneer er, bij toeval, archeologische 
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resten zouden worden aangetroffen tijdens het veldwerk, die in dat geval ook zouden worden 

geregistreerd).

Het onderzoek naar het slagveld uit de Tweede Wereldoorlog (door middel van systematische 

metaaldetectie) had tot doel het slagverloop in mei 1940 aan het Werk aan de Engelaar op archeo-

logische wijze in kaart te brengen en de materiële resten hiervan te bergen. Het metaaldetectieon-

derzoek had daarmee een tweeledig doel: enerzijds karteren, anderzijds alle in de bouwvoor aan-

wezige metaalhoudende mobilia uit de Tweede Wereldoorlog te verzamelen.

Figuur 1. Ligging van het plangebied op de archeologische verwachtingskaart van de gemeente Renswoude 
(bron: Boshoven e.a., 2010) met ARCHIS-waarnemingen (rood) en AMK-terreinen (blauw); inzet: ligging in 
Nederland (ster).
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Op basis van de onderzoeksresultaten en de aard en omvang van de voorgenomen bodemingre-

pen is vervolgens in hoofdstuk 4 een advies gegeven over de omgang met eventueel aanwezige 

archeologisch relevante geo(morfo)logische eenheden of archeologische resten.

Onderzoeksvragen verkennend booronderzoek:
Op welke diepte bevinden zich de archeologisch interessante lagen?1. 

Op welke diepte bevindt zich het loopvlak uit WOII?2. 

Bevinden zich in het plangebied geo(morfo)logische structuren waarop archeologische resten 3. 

kunnen worden verwacht?

Wat is de aard en ligging van deze structuren?4. 

Wat is tot 2 m beneden maaiveld de gespecificeerde verwachting ten aanzien van nog onbe-5. 

kende archeologische waarden in het gebied?

Zijn er in het plangebied grootschalige bodemverstoringen aanwezig op basis waarvan veron-6. 

dersteld kan worden dat archeologische resten zijn verstoord?

Is de bodemopbouw in het plangebied zodanig intact dat archeologisch vervolgonderzoek 7. 

zinvol is?

Op welke manier dient bij eventuele graafwerkzaamheden met archeologische waarden te 8. 

worden omgegaan?

Is in het plangebied vervolgonderzoek noodzakelijk en welke methoden zouden hierbij kunnen 9. 

worden ingezet?

Onderzoeksvragen slagveldonderzoek:
Welk materiaalsoorten (legeringen) en functiegroepen zijn in het vondstenspectrum te 10. 

onderscheiden?

Zijn er vondstconcentraties waar te nemen in delen van het plangebied en wat is uit de ruimte-11. 

lijke verdeling af te leiden?

Wat voor interpretatie of indruk geven de vondsten als men ze plaatst naast het verhaal van de 12. 

strijd, zoals dit algemeen bekend is of algemeen wordt aangenomen?

Is er onderscheid aan te brengen/waarneembaar tussen de twee perioden van militair gebruik 13. 

van de Grebbelinie, te weten de meidagen 1940 en de periode 1944/1945?

Wat is de algemene staat van het materiaal?14. 

Is het gevonden materiaal te herleiden tot specifieke eenheden of individuele personen?15. 

Wat voor perspectief biedt het vondstmateriaal in methodische zin op slagveldarcheologie in 16. 

Nederland?

1.5 Kwaliteit
Het onderzoek is uitgevoerd volgens de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA, versie 

3.2), beheerd door de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB; www.sikb.nl). 

Voor de in deze rapportage genoemde archeologische perioden wordt verwezen naar tabel 1.
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Geologische perioden Archeologische perioden
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ChronozoneTijdvak TijdperkDatering Datering

Tabel 1. Geologische en archeologische tijdschaal.

tabel1_standaard_GeoBioArcheo_RAAP_2010

Paleolithicum
(Oude Steentijd)

Mesolithicum
(Midden Steentijd)

Neolithicum
(Nieuwe Steentijd)

Middeleeuwen

Nieuwe tijd

Nieuwste tijd  (=Nieuwe tijd C)

Romeinse tijd

IJzertijd

Bronstijd

Laat
Midden
Vroeg

V
ro

eg

Laat
Midden
Vroeg
Laat
Midden
Vroeg
Laat
Midden
Vroeg
Laat
Midden
Vroeg

Laat
Vol

A
B

Karolingisch
Merovingisch laat
Merovingisch vroeg

Ottoons

Subboreaal

Atlanticum

Boreaal
Preboreaal

Denekamp

Hengelo

Moershoofd

Odderade

Eemien

W
ei

ch
se

lie
n

P
le

ni
gl

ac
ia

al
V

ro
eg

 
G

la
ci

aa
l

La
at

 
G

la
ci

aa
l

La
at

M
id

de
n

V
ro

eg

Belvedère/Holsteinien

Elsterien

Brørup

Saalien II

Saalien I

Glaciaal x

Bølling

Allerød
Late Dryas

Vroege Dryas

Vroegste Dryas

Vroeg
Subatlanticum

Laat
Subatlanticum

Oostermeer

Holsteinien

- 1795

- 1500
- 1250
- 1050
- 900
- 725
- 525
- 450

- 1650

- 270
- 70 na Chr.
- 15 voor Chr.
- 250
- 500
- 800
- 1100
- 1800
- 2000
- 2850
- 4200
- 4900/5300
- 6450
- 8640
- 9700

- 35.000

- 12.500

463.000

- 250.000

- 16.000

Midden

Jong A

Jong B

Oud

Laat

- 9700

- 450 voor Chr.

- 0

- 3700

- 7300
- 8700

- 1150 na Chr.

- 11.050
- 11.500
- 12.000

- 60.000

- 71.000

- 30.500

- 114.000
- 126.000
- 236.000
- 241.000
- 322.000

- 384.000
- 416.000

- 13.500
- 12.500

- 336.000
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2 Verkennend booronderzoek

2.1 Methode
Het inventariserend veldonderzoek (IVO) bestond uit een verkennend booronderzoek. Het doel 

van het booronderzoek is om de historische loop van de Luntersche Beek in het plangebied vast 

te stellen. Tijdens het veldonderzoek wordt vastgesteld waar de oorspronkelijke bodemopbouw 

intact is gebleven en waar niet. Daarnaast wordt vastgesteld of het bodemprofiel en eventuele 

archeologische indicatoren aanleiding geven te veronderstellen dat archeologische resten 

aanwezig kunnen zijn in het plangebied. In het plangebied zijn 32 boringen verricht in vijf raaien 

(kaartbijlage 1). De afstand tussen de boringen bedroeg in principe 10 meter.

Er is geboord tot maximaal 2,6 m -Mv met een Edelmanboor met een diameter van 7 cm en een 

gutsboor met een diameter van 3 cm. De boringen zijn lithologisch conform NEN 5104 (Neder-

lands Normalisatie-instituut, 1989) digitaal beschreven in het boorbeschrijvingssysteem van RAAP 

(Deborah 2; bijlage 1). Alle boringen zijn ingemeten met behulp van een RTK-GPS (x-, y-, en 

z-waarden).

Tijdens het veldonderzoek is de bodemopbouw en de hierin aanwezige geologische lagen bestu-

deerd en beschreven. Voor de volledigheid is het opgeboorde materiaal in het veld gecontroleerd 

op de aanwezigheid van archeologische indicatoren (zoals houtskool, vuursteen, aardewerk, ver-

brande leem, metaal, verbrand of onverbrand bot). Er zijn geen monsters genomen.

2.2 Resultaten
Bodemopbouw
De boringen laten een tamelijk homogeen beeld zien. Aan de basis (rond 5,5 à 6,0 m -NAP) ligt 

een ongestoord pakket, matig/zeer fijn, matig/zwak siltig, slecht afgerond, slecht gesorteerd, licht-

geel zand (kaartbijlage 1). Het zand is compact en bevat geen kenmerken van bodemvorming. 

Deze laag is geïnterpreteerd als dekzand (C-horizont) en behoort lithostratigrafisch tot het Laag-

pakket van Wierden (Formatie van Boxtel). Naar boven toe gaat het ongestoorde dekzand abrupt 

over in een dunne laag gebioturbeerd/verrommeld zand met zand- en/of humusbrokken. Hierop ligt 

een 30 tot 45 cm dikke laag matig/zeer fijn, matig humeus zand: de bouwvoor.

Ter hoogte van boorraaien A en D wijkt de bodemopbouw af van het hierboven beschreven ‘stan-

daardprofiel’.

In raai A (boringen 5, 6 en 7) ligt de top van het ongestoorde dekzand meer dan een meter dieper 

(rond 4,0 m -NAP dan in de overige boringen (kaartbijlage 1). Boven het dekzand bevindt zich een 

pakket (25 tot 70 cm dik) zeer fijn, goed afgerond, goed gesorteerd, lichtgrijs zand met humus-

lagen. Het pakket is geïnterpreteerd als de holocene afzettingen van de Luntersche Beek. Deze 

holocene beekafzettingen worden afgedekt door een dik pakket (van meer dan een meter) bruin-
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grijs zand met humus-, klei- en zandbrokken. Dit pakket is geïnterpreteerd als een recent (d.w.z. 

20e-eeuws) pakket waarmee de voormalige beek is opgevuld.

In raai D (boringen 29 t/m 31) ligt op het dekzand een dunne laag lichtblauwgrijs, zeer fijn, sterk 

siltig zand met enkele klei- of humuslagen. Deze laag is ongeveer 15 cm dik en gaat naar boven 

toe over in een zeer compacte, donkerbruingrijze laag zeer fijn, matig siltig zand met humusvlek-

ken. Beide lagen zijn geïnterpreteerd als laat-pleistocene fluviatiele afzettingen (waarschijnlijk 

zelfs fluvio-periglaciale afzettingen, dus afgezet aan het einde van de laatste ijstijd). Opvallend is 

dat het pakket hierboven steeds sterk verstoord bleek.

Archeologische indicatoren
Tijdens het veldonderzoek zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen.

2.3 Synthese
Historische loop Luntersche Beek
Zowel de boringen in raai A, het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) en de topografische 

situatie verraden de historische beekloop op het perceel direct ten noorden van het Werk aan de 

Engelaar (kaartbijlage 1).

Aangenomen mag worden dat de normalisatie van de Luntersche Beek is uitgevoerd in het kader 

van de ruilverkaveling ‘Lunterse Beek’, in de jaren 50 van de vorige eeuw. Zo is op de topografi-

sche kaart van Nederland (schaal 1: 25.000, kaartblad 32G ‘Barneveld’) te zien dat de beekloop tot 

aan de uitgave van 1953 overeenkomt met de historische loop (zoals weergegeven op de kadas-

trale minuut). Op de topgrafische kaart uit 1962 heeft de beek haar huidige, rechtgetrokken loop.

Loopvlak WOII
Opvallend is het verschil in maaiveldhoogte tussen de percelen direct aan weerszijden van de 

Groeperkade (kaartbijlage 1: inzet AHN, percelen ‘O’ en ‘W’). Eén van veronderstellingen vooraf 

was dat de hogere ligging van het westelijke perceel (W) mogelijk veroorzaakt zou zijn door opho-

ging met de grond die was vrijgekomen bij het graven van de nieuwe beekloop. In dat geval zou 

het loopvlak (en de eventuele resten) uit de Tweede Wereldoorlog (‘loopvlak uit WOII’) zich moge-

lijk op enige diepte onder het huidige maaiveld bevinden (Schute, 2013).

Tijdens het booronderzoek bleek echter dat op het westelijke perceel geen sprake van een duide-

lijke ophogingslaag die het hoogteverschil verklaart (boorraaien A en E). Dit betekent dat het ver-

onderstelde loopvlak uit WOII overeenkomt met het huidige maaiveld en de beek hier (d.i. binnen 

perceel ‘W’) klaarblijkelijk door een dekzandrug heen snijdt.

Een verklaring voor de perceelsgebonden hoogteverschillen (tussen ‘O’ en ‘W’; kaartbijlage 1) 

kan zijn dat het oostelijke perceel (O) bij beeknormalisatie/ruilverkavelingswerkzaamheden juist 

is afgegraven, in plaats van dat het westelijke perceel is opgehoogd. Het feit dat de begrenzing 

van het lager gelegen perceel O tevens een kadastrale grens is, lijkt erop te duiden dat dit perceel 

daadwerkelijk is afgegraven. Ook het WOII-loopvlak is daarmee mogelijk verdwenen. Omdat de 

diepte van afgraving niet bekend is, is dit onzeker.
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3 Slagveldonderzoek

3.1 Methode
De resultaten van het verkennend booronderzoek gaven aan dat het zinvol zou zijn het voorge-

stelde metaaldetectieonderzoek uit te voeren, een type onderzoek dat overigens nog maar één 

keer eerder in Nederland is uitgevoerd (Wijnen, 2013). In het plangebied is daarom een verken-

nend metaaldetectieonderzoek uitgevoerd met als hoofdvraag of in het plangebied archeologische 

resten van de strijd in de meidagen van 1940 aanwezig zijn in de bovenste laag van de bouwvoor. 

Het plangebied is verkennend onderzocht met een zogeheten ‘Sweep-methode’ (Pratt, 2009). Hier-

bij wordt de bouwvoor steekproefsgewijs onderzocht op metaalhoudende archeologische indicato-

ren. Ten behoeve van deze Sweep zijn drie meet- en zoeklijnen uitgezet over de lengterichting van 

het plangebied. In het westelijke deel van het plangebied betreft dit twee lijnen met een tussenaf-

stand van 20 m; in het smallere oostelijke deel is één lijn uitgezet. Langs deze zoeklijnen is vervol-

gens laagintensief detectoronderzoek uitgevoerd met een allround analoge metaaldetector van het 

type White’s Classic III. In totaal is hiermee een lengte van ongeveer 1000 m onderzocht. Bij laag-

intensief zoeken bestrijkt de detectorbeweging daadwerkelijk ongeveer 60 à 70% van het opper-

vlak over de afgelegde afstand, waarbij de discriminatiestand zo is ingesteld dat slagveldindica-

toren binnen het detectiespectrum vallen, maar kleine -vaak ondetermineerbare- voorwerpen van 

ijzer niet. In eerste instantie is gezocht met een lage discriminatiewaarde. Toen bleek dat dit met 

name spijkers en kleine metaalfragmenten opleverde, is de discriminatie iets omhoog bijgesteld. 

Bij slagveldindicatoren moet in dit type plangebied worden gedacht aan hulzen, granaatscherven, 

handgranaatdoppen, kogelpunten, etc. Aanwezigheid van deze indicatoren kan aanleiding geven 

voor het advies tot vervolgonderzoek als de dichtheid hiervan hoog is.

3.2 Resultaten
Een overzicht van de voor dit onderzoek (mogelijk) relevante vondsten wordt weergegeven in tabel 

2. De vondstnummers in de tabel zijn niet opeenvolgend omdat de meeste vondsten niet in het 

veld gedetermineerd zijn of konden worden, maar wel een vondstnummer hebben gekregen. Een 

groot deel van deze vondsten heeft geen betrekking op de vraagstelling en is op basis hiervan 

gedeselecteerd. Deze vondsten betreffen voornamelijk resten aluminium verpakkingsmateriaal, 

ijzeren schroeven en spijkers, de achterzijden van patronen voor de jacht, treklipjes, twee speel-

goed autootjes en een tandpastatube. Deze vondsten zijn na determinatie gedeselecteerd en niet 

in de tabel weergegeven.

In het westelijke deel van het plangebied zijn ongeveer 50 metaalvondsten gedaan. Hiervan heeft 

één vondst rechtstreeks betrekking op de vraagstelling (vondstnummer 13). Het gaat om een 

scherf van een artilleriegranaat. Eén vondst heeft mogelijk betrekking op de vraagstelling (vondst-

nummer 3) en drie vondsten betreffen indicatoren voor militaire activiteit in het plangebied tijdens 
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de Koude Oorlog (vondstnummer 10). Het overige deel van de vondsten is gedetermineerd als 

zeer recent en niet relevant.

In het oostelijke deel van het plangebied zijn ongeveer 25 vondsten gedaan. De relatief lagere 

opbrengst aan vondsten ten opzichte van het westelijk deel laat zich verklaren door het iets 

opschroeven van de discriminatiestand in dit deel van het plangebied (§ 3.1). Daarnaast was de 

metaalrijkdom in dit deel van het plangebied iets lager dan in het westelijk deel. Van de vondsten 

hebben er twee betrekking op de vraagstelling (vondstnummers 15 en 17). Het gaat om scherven 

van artilleriegranaten. Eén vondst heeft vermoedelijk betrekking op de vraagstelling (vondstnum-

mer 14; nader onderzoek nodig voor sluitende determinatie). Het overige deel van de vondsten 

kon gedetermineerd worden als 20e-eeuws, heeft geen betrekking op de vraagstelling en is op 

basis deze criteria direct gedeselecteerd.

In het plangebied zijn drie tot vijf vondsten aangetroffen die wijzen op artilleriebeschietingen op 

(de omgeving van) het plangebied in de Tweede Wereldoorlog. Het betreft scherven van artille-

riegranaten, die nog niet op type zijn gedetermineerd.

Aan het eind van het onderzoek is een korte verkenning uitgevoerd rond het plangebied om hier-

van een completere indruk te verkrijgen en het onderzoeksresultaat beter te kunnen duiden. Hier-

bij is per toeval één Duitse huls gevonden in een bosje op 150 m ten noorden van het plangebied 

(vondstnummer 50).

Vondstnummer Beschrijving Aantal Datering Materiaal

3 Onbekend. Mogelijk een slagpijpje uit een (hand)granaat. 1 ? koper

10 twee losse flodders van het type Enfield.303 afgevuurd met 
een Bren-gun, één losse flodder van het type Carbine M1, 
kaliber.30

3 jaren 50 messing

13 Granaatscherf, onbekend type 1 WO2 metaal, onbekend

14 Mogelijk een granaatscherf, onbekend type 1 WO2 ijzer

15 Granaatscherf, onbekend type 1 WO2 metaal, onbekend

17 Granaatscherf, onbekend type 1 WO2 metaal, onbekend

50 Huls Mauser 8x57 1 WO2 messing

3.3 Synthese
De in het oostelijk deel van het plangebied aangetroffen granaatscherven vormen een duidelijke 

aanwijzing voor artilleriebeschietingen op (de omgeving van) het plangebied in de Tweede Wereld-

oorlog. Doel daarbij waren waarschijnlijk de op het Werk aan de Engelaar gelegerde troepen.

Indicatoren met betrekking tot het infanteriegevecht om het Werk aan de Engelaar van mei 1940 

zijn niet aangetroffen in het plangebied.

Dit relatief lage resultaat in slagveldarcheologische vondsten laat zich op verschillende manieren 

verklaren. Eén verklaring is dat het plangebied sinds de oorlog toch iets is opgehoogd bij het ver-

leggen van de Lunterse Beek, waardoor sporen uit 1940 onbereikbaar zijn voor de metaaldetector. 

Deze verklaring strookt echter niet met de resultaten van het booronderzoek. Een andere hypo-

these is dat het infanteriegevecht in het plangebied weinig sporen heeft achtergelaten. Verklarin-

Tabel 2. Relevante vondsten van het metaaldetectieonderzoek.
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gen hiervoor zijn vooral te vinden in de structuur van het landschap in combinatie met historisch 

kaartmateriaal. Op ongeveer 150 m ten noord(oost)en van het plangebied is een aantal bosscha-

ges waarneembaar, die ook aanwezig was in 1940 (zie www.watwaswaar.nl). Bovendien ligt op 

650 m ten noorden van het plangebied de strategisch belangrijke Utrechtseweg. Het plangebied 

lag in 1940 als een open terrein tussen de bosschages en het Werk aan de Engelaar. Met dit beeld 

van het historisch landschap voor ogen, kan het verloop van de Duitse aanval op het Werk aan 

Engelaar worden gereconstrueerd.

De infanterieaanval ging waarschijnlijk gepaard met troepenopstelling op 150 m of meer ten noor-

den van het plangebied onder dekking van bomen en greppels en bij de Utrechtseweg. Vanuit deze 

locaties is vóór de aanval vermoedelijk ondersteunend vuur opgezet, waarna infanterie het plan-

gebied is overgestoken. Het plangebied bood geen dekking voor de Duitse troepen. Waarschijnlijk 

zijn zij gedekt door het ondersteuningsvuur rennend doorgetrokken tot aan de Lunterse Beek en 

daarna tot over de tankgracht voor het Werk aan de Engelaar. Sporen van deze handelingen liggen 

dan niet vrij in het veld (lees: plangebied), maar in de gedempte loop van de Lunterse Beek of 

tegen het Werk aan de Engelaar, net ten zuiden van het plangebied. Deze hypothese wordt enigs-

zins ondersteund doordat in de bosschage ten noorden van het Werk één Duitse patroonhuls werd 

aangetroffen, precies de plek waar troepen de aanval mogelijk hebben voorbereid of het onder-

steuningsvuur was opgesteld.
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4 Conclusies en aanbevelingen

4.1 Conclusies
In § 2.3 en § 3.3 zijn de resultaten van beide deelonderzoeken geïnterpreteerd. Hieronder worden 

de in hoofdstuk 2 gestelde onderzoeksvragen beantwoord.

Onderzoeksvragen verkennend booronderzoek
Op welke diepte bevinden zich de archeologisch interessante lagen?1. 

Eventueel archeologisch interessante lagen bevinden zich in het holocene beekdal/top van het 

ongestoorde dekzand, direct rondom de voormalige beekloop in het westelijk deel van het plan-

gebied. De diepte hiervan bedraagt circa 1 à 2 m -Mv.

Op welke diepte bevindt zich het loopvlak uit WOII?2. 

Het loopvlak uit WOII valt samen met het huidige maaiveld. In het oostelijk deel van het plange-

bied is dit loopvlak mogelijk afgegraven (desondanks zijn hier granaatscherven aangetroffen).

Bevinden zich in het plangebied geo(morfo)logische structuren waarop archeologische resten3.  

kunnen worden verwacht?

Wat is de aard en ligging van deze structuren?4. 

De zone direct rondom de voormalige beekloop (‘het historische beekdal’) is vanuit archeolo-

gisch gezichtspunt een interessant gebied (oranje zone AHN-kaartje op kaartbijlage 1). Deze 

zone ligt echter met uitzondering van het hieronder besproken deel, buiten het onderzoeksge-

bied.

Wat is tot 2 m beneden maaiveld de gespecificeerde verwachting ten aanzien van nog onbe-5. 

kende archeologische waarden in het gebied?

Het voormalige beekdal heeft weliswaar een lage archeologische verwachting voor aanwezig-

heid van bewoningssporen (‘nederzettingen’), daarentegen geldt een hoge archeologische 

verwachting voor resten die te kenmerken zijn als ‘natte archeologie’. Uit archeologisch beek-

dalonderzoek in Nederland blijkt dat beekdalen al vanaf de Prehistorie extensief gebruikt zijn 

geweest voor een groot aantal activiteiten (jacht, visvangst, transport). Juist dergelijke natte 

milieus bieden de mogelijkheid om waardevolle archeologische datasets te verzamelen (Ger-

ritsen & Rensink, 2004; Roymans, 2004; Loos & Roymans, 2012). Hierbij gaat het veelal om 

bijzondere archeologische resten (d.w.z. afwijkend van het ‘normale vondstspectrum’), zoals 

rituele deposities, fuiken/visweren, voorden/bruggen e.d. Een belangrijk aspect is dat beek-

dalen over het algemeen zeer goede conserveringsomstandigheden hebben voor organisch 

materiaal.
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Zijn er in het plangebied grootschalige bodemverstoringen aanwezig op basis waarvan veron-6. 

dersteld kan worden dat archeologische resten zijn verstoord?

De bodemopbouw en maaiveldhoogte van het perceel ten oosten van de Groeperkade (perceel 

‘O’) wijzen er mogelijk op dat de bodem hier enkele decimeters is afgegraven in het kader van 

de ruilverkaveling ‘Lunterse Beek’ in de jaren 50 van de vorige eeuw.

Is de bodemopbouw in het plangebied zodanig intact dat archeologisch vervolgonderzoek 7. 

zinvol is?

In het grootste deel van het plangebied (m.u.v. de zone direct rondom de voormalige beek) 

bestaat de aangetroffen bodemopbouw uit een bouwvoor (op een verrommelde laag) op C-hori-

zont; dit duidt op een (landbouwkundige) aantasting van de oorspronkelijke bodem. Daardoor 

wordt archeologisch vervolgonderzoek niet zinvol geacht.

Ten aanzien van de zone direct rondom de voormalige beekloop (oranje arcering op kaartbij-

lage 1) wordt archeologisch vervolgonderzoek wel zinvol geacht (zie onder vraag 5).

Op welke manier dient bij eventuele graafwerkzaamheden met archeologische waarden te 8. 

worden omgegaan?

Zie § 4.2.

Is in het plangebied vervolgonderzoek noodzakelijk en welke methoden zouden hierbij kunnen 9. 

worden ingezet?

Zie § 4.2.

Onderzoeksvragen slagveldonderzoek:
Welk materiaalsoorten (legeringen) en functiegroepen zijn in het vondstenspectrum te onder-10. 

scheiden?

Er zijn alleen granaatscherven van ijzer aangetroffen en mogelijk een koperen slagpijpje van 

een handgranaat. Ook is een messing patroonhuls van een Duitse Mauser 8x57mm aangetrof-

fen, echter buiten het plangebied. De overige patroonhulzen bleken naoorlogs.

Zijn er vondstconcentraties waar te nemen in delen van het plangebied en wat is uit de ruimte-11. 

lijke verdeling af te leiden?

Alle granaatscherven (minimaal drie, maximaal vijf) zijn in het oostelijk deel van het plangebied 

aangetroffen. Met een dergelijk laag aantal kan moeilijk van een ‘concentratie’ worden gespro-

ken. Wel lijkt duidelijk dat het Werk aan de Engelaar in mei 1940 onder Duits artillerievuur heeft 

gelegen.

Wat voor interpretatie of indruk geven de vondsten als men ze plaatst naast het verhaal van de 12. 

strijd, zoals dit algemeen bekend is of algemeen wordt aangenomen?

Van het Werk aan de Engelaar is bekend dat er van 12 t/m 14 mei 1940 ‘hevige’ gevechten 

hebben plaatsgevonden. De vorm hiervan is verder (voor zover onderzocht: Schute, 2013) niet 

geheel duidelijk. Op basis van de nu aangetroffen vondsten kan op hoofdlijnen worden gere-

construeerd hoe de slag is verlopen: artilleriebeschietingen vanuit posities ten noorden van het 
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plangebied, daarna een snelle opmars van de infanterie over het open veld, gevolgd door de 

inname van het verdedigingswerk (zie § 3.3).

Is er onderscheid aan te brengen/waarneembaar tussen de twee perioden van militair gebruik 13. 

van de Grebbelinie, te weten de meidagen 1940 en de periode 1944/1945?

Nee, dit is niet mogelijk.

Wat is de algemene staat van het materiaal?14. 

De staat van het materiaal is redelijk.

Is het gevonden materiaal te herleiden tot specifieke eenheden of individuele personen?15. 

Nee, dit bleek niet mogelijk. Op basis van historische bronnen is wel duidelijk welke eenheden 

hier strijd hebben geleverd (Schute, 2013).

Wat voor perspectief biedt het vondstmateriaal in methodische zin op slagveldarcheologie in 16. 

Nederland?

Ondanks de weinige vondsten (of wellicht juist dankzij) is duidelijk geworden hoe de slag op 

hoofdlijnen is verlopen. Wat voor de reconstructie hiervan echter noodzakelijk is, is inzicht in 

het historisch landschap en het strategisch belang van de verschillende elementen hiervan. 

Een slagveldarcheologisch onderzoek kan derhalve niet zonder een gedegen analyse van de 

vorm en inrichting van het landschap ten tijde van de gevechtshandelingen.

4.2 Aanbevelingen
De Lunterse Beek en de ‘natte’ archeologie

Op basis van de resultaten van dit onderzoek wordt in het kader van de voorgenomen bode-• 

mingrepen geadviseerd om in de op kaartbijlage 1 aangegeven zone (oranje arcering) een 

archeologische begeleiding (conform het protocol proefsleuven, IVO-P) uit te laten voeren. Dit 

betreft het holocene beekdal. Een archeologische begeleiding houdt in dat tijdens of direct voor-

afgaand aan de grondwerkzaamheden archeologische en geologische waarnemingen worden 

verricht. Dit betekent dat eventuele archeologische sporen worden gedocumenteerd. In het geval 

behoudenswaardige vindplaatsen worden aangetroffen, kan dit planaanpassing of een opgra-

ving (behoud ex situ) impliceren. Een archeologische begeleiding behoort plaats te vinden op 

basis van een goedgekeurd Programma van Eisen (PvE). Dit PvE dient uitdrukkelijk aandacht te 

besteden aan de ‘natte’ vormen van archeologie (zie § 4.1, vraag 5), dient voor aanvang van het 

onderzoek te worden opgesteld door een seniorarcheoloog en ter goedkeuring worden voorge-

legd aan de bevoegde overheid.

Buiten de op kaartbijlage 1 aangegeven oranje gearceerde zone wordt in het kader van de voor-• 

genomen bodemingrepen geen archeologisch vervolgonderzoek aanbevolen. Indien bij de uit-

voering van de werkzaamheden onverwacht toch archeologische resten worden aangetroffen, 

dan is conform artikel 53 en 54 van de Monumentenwet 1988 (herzien in 2007) aanmelding van 

de desbetreffende vondsten bij de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap c.q. de Rijks-

dienst voor het Cultureel Erfgoed verplicht (vondstmelding via ARCHIS).
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Het slagveld uit mei 1940
Op basis van de resultaten van het metaaldetectieonderzoek adviseren wij • geen vervolgonder-

zoek door middel van metaaldetectie uit te laten voeren in de bouwvoor in het plangebied. De 

aanwezigheid van enige vondsten van het infanteriegevecht in mei 1940 in de bouwvoor is niet 

uit te sluiten, maar is te weinig om verder onderzoek te legitimeren. Dit geldt ook voor eventuele 

vondsten in het talud van de liniedijk.

Mocht het Waterschap actief betrokken worden bij plannen voor herstel/herinrichting van het • 

Werk aan de Engelaar, dan wordt geadviseerd gericht archeologisch onderzoek te laten uitvoe-

ren met als doel gegevens te verzamelen over de aanleg, inrichting en aanpassing van de ver-

schillende onderdelen van het Werk; de werkelijke situatie wijkt immers in de praktijk vaak af van 

de in historische bronnen vastgelegde situatie.

Overige aanbevelingen
Aanbevolen wordt (ook) de doorsnijding van de liniedijk (Groeperkade) archeologisch te laten • 

begeleiden, gericht op het verkrijgen van een zo compleet mogelijk profiel (dwarsdoorsnede) 

van de dijk. Een dergelijk profiel geeft inzicht in de opbouw van de dijk en in de wijze waarop de 

dijk is aangelegd en aangepast. Aangezien niet wordt verwacht dat de liniedijk veel herstelfa-

sen laat zien (in tegenstelling tot rivierdijken) wordt geadviseerd het onderzoek vooral te richten 

op het documenteren van het oorspronkelijk profiel en eventuele aanpassingen daaraan. Indien 

de plannen voor het nieuwe profiel van de Groeperkade nog niet zijn vastgesteld, kan worden 

overwogen door middel van een proefsleuf door de dijk een gerichte profielopname te maken ten 

behoeve van het opstellen/aanpassen van de inrichtingsplannen.

Op basis van de bevindingen van dit onderzoek nemen de gemeente Renswoude en de provincie 

Utrecht een besluit. De gemeente Renswoude voor wat betreft de omgevingsvergunning (contact-

persoon drs. J. van Dijk, tel. 0318 578159), de provincie Utrecht, voor wat betreft de ontgrondings-

vergunning (mevrouw I. De Jongh-Lempke, 030-2582692).
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Gebruikte afkortingen

AHN Actueel Hoogtebestand Nederland

ARCHIS ARCHeologisch Informatie Systeem

IVO(-P) Inventariserend VeldOnderzoek (Proefsleuven)

KLIC Kabels en Leidingen Informatie Centrum

KNA Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie

-Mv beneden maaiveld

NAP Normaal Amsterdams Peil

PvE Programma van Eisen

SIKB Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer
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Overzicht van figuren, tabellen en (kaart)
bijlagen

Figuur 1. Ligging van het plangebied op de archeologische verwachtingskaart van de gemeente 

Renswoude (bron: Boshoven e.a., 2010) met ARCHIS-waarnemingen (rood) en AMK-

terreinen (blauw); inzet: ligging in Nederland (ster).

Tabel 1. Geologische en archeologische tijdschaal.

Tabel 2. Relevante vondsten van het metaaldetectieonderzoek.

Bijlage 1.  Boorbeschrijvingen.

Kaartbijlage 1. Resultaten verkennend booronderzoek.
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Bijlage 1: Boorbeschrijvingen



1

boring: RELB2-1
beschrijver: RT/GDB, datum: 27-8-2013, X: 163.882,51, Y: 453.578,90, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 32G, hoogte: 6,63, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: geologie, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: matig, provincie: Utrecht, gemeente: Renswoude, plaatsnaam: Renswoude, opdrachtgever: Waterschap Vallei en Veluwe, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 6,63 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Litho-stratigrafie: Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 6,33 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruingrijs, zeer fijn, interpretatie: dekzand
Litho-stratigrafie: Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verploegd

35 cm -Mv / 6,28 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, compact (alleen zand en veen), zeer fijn, interpretatie: dekzand
Litho-stratigrafie: Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 50 cm -Mv / 6,13 m +NAP

boring: RELB2-2
beschrijver: RT/GDB, datum: 27-8-2013, X: 163.872,80, Y: 453.579,19, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 32G, hoogte: 6,67, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: geologie, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: matig, provincie: Utrecht, gemeente: Renswoude, plaatsnaam: Renswoude, opdrachtgever: Waterschap Vallei en Veluwe, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 6,67 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, zandbrokken, zeer fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

30 cm -Mv / 6,37 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelbruin, zand- en humusbrokken, zeer fijn, interpretatie: dekzand
Litho-stratigrafie: Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verploegd

40 cm -Mv / 6,27 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeel, zeer fijn, interpretatie: dekzand
Litho-stratigrafie: Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 70 cm -Mv / 5,97 m +NAP

boring: RELB2-3
beschrijver: RT/GDB, datum: 27-8-2013, X: 163.862,71, Y: 453.579,56, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 32G, hoogte: 6,64, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: geologie, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: matig, provincie: Utrecht, gemeente: Renswoude, plaatsnaam: Renswoude, opdrachtgever: Waterschap Vallei en Veluwe, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 6,64 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

30 cm -Mv / 6,34 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, oranje, zand- en humusbrokken, zeer fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: Fe-concreties, interpretatie: verploegd

50 cm -Mv / 6,14 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, zeer fijn, interpretatie: dekzand
Litho-stratigrafie: Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

80 cm -Mv / 5,84 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Litho-stratigrafie: Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 5,64 m +NAP



2

boring: RELB2-4
beschrijver: RT/GDB, datum: 27-8-2013, X: 163.852,79, Y: 453.579,89, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 32G, hoogte: 6,45, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: geologie, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: matig, provincie: Utrecht, gemeente: Renswoude, plaatsnaam: Renswoude, opdrachtgever: Waterschap Vallei en Veluwe, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 6,45 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv / 6,05 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Litho-stratigrafie: Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden
Bodemkundig: interpretatie: verploegd

48 cm -Mv / 5,97 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, lichtgeel, zeer fijn, interpretatie: dekzand
Litho-stratigrafie: Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 70 cm -Mv / 5,75 m +NAP

boring: RELB2-5
beschrijver: RT/GDB, datum: 27-8-2013, X: 163.842,76, Y: 453.580,13, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 32G, hoogte: 6,28, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: geologie, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: matig, provincie: Utrecht, gemeente: Renswoude, plaatsnaam: Renswoude, opdrachtgever: Waterschap Vallei en Veluwe, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 6,28 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, zeer fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 5,98 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, zeer fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verploegd
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

65 cm -Mv / 5,63 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, zand- en kleibrokken, zeer fijn
Bodemkundig: veel Fe-vlekken, interpretatie: verploegd
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

145 cm -Mv / 4,83 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, veel dunne detrituslagen, zeer fijn, interpretatie: beekafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Boxtel
Bodemkundig: volledig gereduceerd

170 cm -Mv / 4,58 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, zeer fijn, interpretatie: dekzand
Litho-stratigrafie: Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 250 cm -Mv / 3,78 m +NAP



3

boring: RELB2-6
beschrijver: RT/GDB, datum: 27-8-2013, X: 163.832,77, Y: 453.580,38, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 32G, hoogte: 6,19, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: geologie, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: matig, provincie: Utrecht, gemeente: Renswoude, plaatsnaam: Renswoude, opdrachtgever: Waterschap Vallei en Veluwe, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 6,19 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, zeer fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

50 cm -Mv / 5,69 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, zand- en humusbrokken, zeer fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

155 cm -Mv / 4,64 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, veel dunne humuslagen, zeer fijn, interpretatie: beekafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Boxtel
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

170 cm -Mv / 4,49 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgeel, enkele humuslagen, zeer fijn, interpretatie: beekafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Boxtel
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Opmerking: s3, a3

205 cm -Mv / 4,14 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, zeer fijn, interpretatie: dekzand
Litho-stratigrafie: Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Opmerking: s4, a4

 Einde boring op 230 cm -Mv / 3,89 m +NAP

boring: RELB2-7
beschrijver: RT/GDB, datum: 27-8-2013, X: 163.822,73, Y: 453.580,82, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 32G, hoogte: 6,25, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: geologie, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: matig, provincie: Utrecht, gemeente: Renswoude, plaatsnaam: Renswoude, opdrachtgever: Waterschap Vallei en Veluwe, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 6,25 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, zeer fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 5,90 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, zand- en humusbrokken, zeer fijn, interpretatie: dekzand
Litho-stratigrafie: Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden
Bodemkundig: veel Fe-vlekken, interpretatie: verploegd

45 cm -Mv / 5,80 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, zeer fijn, interpretatie: dekzand
Litho-stratigrafie: Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken, interpretatie: opgebrachte grond

65 cm -Mv / 5,60 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, zand- en kleibrokken, zeer fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

125 cm -Mv / 5,00 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, zand- en humusbrokken, zeer fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

150 cm -Mv / 4,75 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, enkele humuslagen, zeer fijn, interpretatie: beekafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Boxtel
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

220 cm -Mv / 4,05 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, zeer fijn, interpretatie: dekzand
Litho-stratigrafie: Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 260 cm -Mv / 3,65 m +NAP



4

boring: RELB2-8
beschrijver: RT/GDB, datum: 27-8-2013, X: 163.812,77, Y: 453.581,21, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 32G, hoogte: 6,32, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: geologie, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: matig, provincie: Utrecht, gemeente: Renswoude, plaatsnaam: Renswoude, opdrachtgever: Waterschap Vallei en Veluwe, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 6,32 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, zeer fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 5,92 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, lichtbruingrijs, zand- en humusbrokken, zeer fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verploegd

70 cm -Mv / 5,62 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeel, zeer fijn, interpretatie: dekzand
Litho-stratigrafie: Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

80 cm -Mv / 5,52 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtwitgeel, zeer fijn, interpretatie: dekzand
Litho-stratigrafie: Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 90 cm -Mv / 5,42 m +NAP

boring: RELB2-9
beschrijver: RT/GDB, datum: 27-8-2013, X: 163.802,78, Y: 453.581,55, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 32G, hoogte: 6,28, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: geologie, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: matig, provincie: Utrecht, gemeente: Renswoude, plaatsnaam: Renswoude, opdrachtgever: Waterschap Vallei en Veluwe, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 6,28 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, zeer fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 5,98 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtoranjegeel, compact (alleen zand en veen), uiterst fijn, interpretatie: dekzand
Litho-stratigrafie: Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

35 cm -Mv / 5,93 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, compact (alleen zand en veen), zeer fijn, interpretatie: dekzand
Litho-stratigrafie: Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 50 cm -Mv / 5,78 m +NAP

boring: RELB2-10
beschrijver: RT/GDB, datum: 27-8-2013, X: 163.847,60, Y: 453.579,48, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 32G, hoogte: 6,34, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: geologie, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: matig, provincie: Utrecht, gemeente: Renswoude, plaatsnaam: Renswoude, opdrachtgever: Waterschap Vallei en Veluwe, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 6,34 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, zeer fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 5,94 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, zand- en kleibrokken, zeer fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

80 cm -Mv / 5,54 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeel, zand- en humusbrokken, zeer fijn, interpretatie: dekzand
Litho-stratigrafie: Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verploegd

85 cm -Mv / 5,49 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeel, zeer fijn, interpretatie: dekzand
Litho-stratigrafie: Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 125 cm -Mv / 5,09 m +NAP
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boring: RELB2-11
beschrijver: RT/GDB, datum: 27-8-2013, X: 163.817,70, Y: 453.580,86, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 32G, hoogte: 6,27, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: geologie, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: matig, provincie: Utrecht, gemeente: Renswoude, plaatsnaam: Renswoude, opdrachtgever: Waterschap Vallei en Veluwe, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 6,27 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, zeer fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

45 cm -Mv / 5,82 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, zandbrokken, zeer fijn
Bodemkundig: interpretatie: verploegd

60 cm -Mv / 5,67 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, kleibrokken, zeer fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

90 cm -Mv / 5,37 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeel, zand- en humusbrokken, zeer fijn, interpretatie: dekzand
Litho-stratigrafie: Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verploegd

100 cm -Mv / 5,27 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgeel, zeer fijn, interpretatie: dekzand
Litho-stratigrafie: Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

 Einde boring op 140 cm -Mv / 4,87 m +NAP

boring: RELB2-12
beschrijver: RT/GDB, datum: 27-8-2013, X: 163.684,62, Y: 453.631,83, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 32G, hoogte: 6,23, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: geologie, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: matig, provincie: Utrecht, gemeente: Renswoude, plaatsnaam: Renswoude, opdrachtgever: Waterschap Vallei en Veluwe, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 6,23 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, zeer fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 5,88 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, zand- en humusbrokken, zeer fijn
Bodemkundig: interpretatie: verploegd

40 cm -Mv / 5,83 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, compact (alleen zand en veen), zeer fijn, interpretatie: dekzand
Litho-stratigrafie: Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 45 cm -Mv / 5,78 m +NAP

boring: RELB2-13
beschrijver: RT/GDB, datum: 27-8-2013, X: 163.685,96, Y: 453.641,71, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 32G, hoogte: 6,42, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: geologie, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: matig, provincie: Utrecht, gemeente: Renswoude, plaatsnaam: Renswoude, opdrachtgever: Waterschap Vallei en Veluwe, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 6,42 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, zeer fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 6,07 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, zeer fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

45 cm -Mv / 5,97 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, zand- en humusbrokken, zeer fijn
Bodemkundig: interpretatie: verploegd

80 cm -Mv / 5,62 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeel, compact (alleen zand en veen), zeer fijn, interpretatie: dekzand
Litho-stratigrafie: Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 5,42 m +NAP
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boring: RELB2-14
beschrijver: RT/GDB, datum: 27-8-2013, X: 163.687,39, Y: 453.651,57, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 32G, hoogte: 6,43, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: geologie, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: matig, provincie: Utrecht, gemeente: Renswoude, plaatsnaam: Renswoude, opdrachtgever: Waterschap Vallei en Veluwe, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 6,43 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, zeer fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 6,03 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, zandbrokken, zeer fijn
Bodemkundig: interpretatie: verploegd

60 cm -Mv / 5,83 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, matig humeus, lichtbruingrijs, veenbrokken, uiterst fijn
Bodemkundig: interpretatie: verploegd

70 cm -Mv / 5,73 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtbruingrijs, uiterst fijn, interpretatie: beekafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Boxtel
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

80 cm -Mv / 5,63 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, oranjegrijs, compact (alleen zand en veen), zeer fijn, interpretatie: dekzand
Litho-stratigrafie: Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 90 cm -Mv / 5,53 m +NAP

boring: RELB2-15
beschrijver: RT/GDB, datum: 27-8-2013, X: 163.688,84, Y: 453.661,54, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 32G, hoogte: 6,45, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: geologie, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: matig, provincie: Utrecht, gemeente: Renswoude, plaatsnaam: Renswoude, opdrachtgever: Waterschap Vallei en Veluwe, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 6,45 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, zandbrokken, zeer fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 6,05 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, zeer fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

55 cm -Mv / 5,90 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruingrijs, zandbrokken, zeer fijn
Bodemkundig: interpretatie: verploegd

65 cm -Mv / 5,80 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgeelgrijs, compact (alleen zand en veen), uiterst fijn, interpretatie: dekzand
Litho-stratigrafie: Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden
Bodemkundig: C-horizont, Fe-concreties

 Einde boring op 70 cm -Mv / 5,75 m +NAP

boring: RELB2-16
beschrijver: RT/GDB, datum: 27-8-2013, X: 163.915,72, Y: 453.484,00, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 32G, hoogte: 5,59, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: geologie, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: 
matig, provincie: Utrecht, gemeente: Renswoude, plaatsnaam: Renswoude, opdrachtgever: Waterschap Vallei en Veluwe, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 5,59 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv / 5,34 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, zandbrokken, zeer fijn
Bodemkundig: interpretatie: verploegd
Opmerking: brokke B-horizot

35 cm -Mv / 5,24 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, enkele kleilagen, zeer fijn, interpretatie: beekafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verploegd
Opmerking: humusbrokjes? verrommeld?

75 cm -Mv / 4,84 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, zeer fijn, interpretatie: beekafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden
Bodemkundig: geheel gereduceerde C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: ?

 Einde boring op 90 cm -Mv / 4,69 m +NAP



7

boring: RELB2-17
beschrijver: RT/GDB, datum: 27-8-2013, X: 163.918,21, Y: 453.493,55, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 32G, hoogte: 5,79, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: geologie, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: 
matig, provincie: Utrecht, gemeente: Renswoude, plaatsnaam: Renswoude, opdrachtgever: Waterschap Vallei en Veluwe, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 5,79 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, matig fijn, weinig wortelresten
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

45 cm -Mv / 5,34 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, zeer fijn, spoor plantenresten, interpretatie: dekzand
Litho-stratigrafie: Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

70 cm -Mv / 5,09 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtwitgeel, zeer fijn, spoor plantenresten, interpretatie: dekzand
Litho-stratigrafie: Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 80 cm -Mv / 4,99 m +NAP

boring: RELB2-18
beschrijver: RT/GDB, datum: 27-8-2013, X: 163.923,37, Y: 453.502,34, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 32G, hoogte: 5,90, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: guts-3 cm, doel boring: geologie, landgebruik: akker, 
vondstzichtbaarheid: matig, provincie: Utrecht, gemeente: Renswoude, plaatsnaam: Renswoude, opdrachtgever: Waterschap Vallei en Veluwe, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 5,90 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, zand- en kleibrokken, zeer fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 5,50 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, humusvlekken, zeer fijn, interpretatie: dekzand
Litho-stratigrafie: Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden
Bodemkundig: veel Fe-vlekken, interpretatie: verploegd

50 cm -Mv / 5,40 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, zeer fijn, interpretatie: dekzand
Litho-stratigrafie: Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

 Einde boring op 60 cm -Mv / 5,30 m +NAP

boring: RELB2-19
beschrijver: RT/GDB, datum: 27-8-2013, X: 163.923,53, Y: 453.510,97, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 32G, hoogte: 5,94, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: guts-3 cm, doel boring: geologie, landgebruik: akker, 
vondstzichtbaarheid: matig, provincie: Utrecht, gemeente: Renswoude, plaatsnaam: Renswoude, opdrachtgever: Waterschap Vallei en Veluwe, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 5,94 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, zeer fijn, weinig plantenresten
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

28 cm -Mv / 5,66 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, lichtgrijsbruin, zand- en humusbrokken, zeer fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verploegd

50 cm -Mv / 5,44 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, zeer fijn, interpretatie: dekzand
Litho-stratigrafie: Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

57 cm -Mv / 5,37 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, zeer fijn, interpretatie: dekzand
Litho-stratigrafie: Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 70 cm -Mv / 5,24 m +NAP
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boring: RELB2-20
beschrijver: RT/GDB, datum: 27-8-2013, X: 163.928,34, Y: 453.521,12, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 32G, hoogte: 5,98, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: guts-3 cm, doel boring: geologie, landgebruik: akker, 
vondstzichtbaarheid: matig, provincie: Utrecht, gemeente: Renswoude, plaatsnaam: Renswoude, opdrachtgever: Waterschap Vallei en Veluwe, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 5,98 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, zeer fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

45 cm -Mv / 5,53 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, lichtbruingrijs, zand- en humusbrokken, zeer fijn
Bodemkundig: interpretatie: verploegd
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

50 cm -Mv / 5,48 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeel, zeer fijn, interpretatie: dekzand
Litho-stratigrafie: Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

70 cm -Mv / 5,28 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, zeer fijn, interpretatie: dekzand
Litho-stratigrafie: Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 100 cm -Mv / 4,98 m +NAP

boring: RELB2-21
beschrijver: RT/GDB, datum: 27-8-2013, X: 163.983,15, Y: 453.438,25, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 32G, hoogte: 6,08, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: geologie, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: 
matig, provincie: Utrecht, gemeente: Renswoude, plaatsnaam: Renswoude, opdrachtgever: Waterschap Vallei en Veluwe, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 6,08 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, zeer fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

45 cm -Mv / 5,63 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelgrijs, zeer fijn, interpretatie: dekzand
Litho-stratigrafie: Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken
Opmerking: s4a3/4

 Einde boring op 65 cm -Mv / 5,43 m +NAP

boring: RELB2-22
beschrijver: RT/GDB, datum: 27-8-2013, X: 163.992,72, Y: 453.435,44, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 32G, hoogte: 6,11, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: geologie, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: 
matig, provincie: Utrecht, gemeente: Renswoude, plaatsnaam: Renswoude, opdrachtgever: Waterschap Vallei en Veluwe, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 6,11 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, zeer fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 5,71 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelgrijs, zeer fijn, interpretatie: dekzand
Litho-stratigrafie: Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken
Opmerking: s3a3

 Einde boring op 55 cm -Mv / 5,56 m +NAP
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boring: RELB2-23
beschrijver: RT/GDB, datum: 27-8-2013, X: 164.002,39, Y: 453.432,94, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 32G, hoogte: 6,22, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: geologie, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: 
matig, provincie: Utrecht, gemeente: Renswoude, plaatsnaam: Renswoude, opdrachtgever: Waterschap Vallei en Veluwe, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 6,22 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, zeer fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

45 cm -Mv / 5,77 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geeloranje, zand- en humusbrokken, zeer fijn, interpretatie: dekzand
Litho-stratigrafie: Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden
Bodemkundig: veel Fe-vlekken, interpretatie: verploegd

55 cm -Mv / 5,67 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelgrijs, zeer fijn, interpretatie: dekzand
Litho-stratigrafie: Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken
Opmerking: top iets bioturbaat

 Einde boring op 80 cm -Mv / 5,42 m +NAP

boring: RELB2-24
beschrijver: RT/GDB, datum: 27-8-2013, X: 164.012,05, Y: 453.430,34, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 32G, hoogte: 6,18, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: geologie, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: 
matig, provincie: Utrecht, gemeente: Renswoude, plaatsnaam: Renswoude, opdrachtgever: Waterschap Vallei en Veluwe, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 6,18 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, zeer fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 5,78 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, zand- en humusbrokken, zeer fijn, interpretatie: dekzand
Litho-stratigrafie: Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden
Bodemkundig: Fe-concreties, interpretatie: verploegd

60 cm -Mv / 5,58 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelgrijs, humusvlekken, zeer fijn, interpretatie: dekzand
Litho-stratigrafie: Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden
Bodemkundig: C-horizont, interpretatie: gebioturbeerd

80 cm -Mv / 5,38 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, humusvlekken, zeer fijn, interpretatie: dekzand
Litho-stratigrafie: Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 100 cm -Mv / 5,18 m +NAP

boring: RELB2-25
beschrijver: RT/GDB, datum: 27-8-2013, X: 164.021,71, Y: 453.427,81, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 32G, hoogte: 6,12, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: geologie, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: 
matig, provincie: Utrecht, gemeente: Renswoude, plaatsnaam: Renswoude, opdrachtgever: Waterschap Vallei en Veluwe, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 6,12 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, zeer fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 5,72 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, zeer fijn, interpretatie: dekzand
Litho-stratigrafie: Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 70 cm -Mv / 5,42 m +NAP
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boring: RELB2-26
beschrijver: RT/GDB, datum: 27-8-2013, X: 164.031,38, Y: 453.425,28, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 32G, hoogte: 6,05, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: geologie, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: 
matig, provincie: Utrecht, gemeente: Renswoude, plaatsnaam: Renswoude, opdrachtgever: Waterschap Vallei en Veluwe, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 6,05 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, zeer fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 5,70 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, zeer fijn, interpretatie: dekzand
Litho-stratigrafie: Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verploegd

40 cm -Mv / 5,65 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, zeer fijn, interpretatie: dekzand
Litho-stratigrafie: Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 60 cm -Mv / 5,45 m +NAP

boring: RELB2-27
beschrijver: RT/GDB, datum: 27-8-2013, X: 164.163,78, Y: 453.260,99, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 32G, hoogte: 5,85, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: geologie, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: 
matig, provincie: Utrecht, gemeente: Renswoude, plaatsnaam: Renswoude, opdrachtgever: Waterschap Vallei en Veluwe, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 5,85 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, zand- en humusbrokken, zeer fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 5,45 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, zeer fijn, interpretatie: dekzand
Litho-stratigrafie: Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

55 cm -Mv / 5,30 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, zeer fijn, interpretatie: dekzand
Litho-stratigrafie: Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 70 cm -Mv / 5,15 m +NAP

boring: RELB2-28
beschrijver: RT/GDB, datum: 27-8-2013, X: 164.165,48, Y: 453.270,94, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 32G, hoogte: 5,99, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: geologie, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: 
matig, provincie: Utrecht, gemeente: Renswoude, plaatsnaam: Renswoude, opdrachtgever: Waterschap Vallei en Veluwe, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 5,99 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv / 5,74 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, zand- en humusbrokken, compact (alleen zand en veen), matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv / 5,59 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, compact (alleen zand en veen), zeer fijn, interpretatie: dekzand
Litho-stratigrafie: Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

50 cm -Mv / 5,49 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, zeer fijn, interpretatie: dekzand
Litho-stratigrafie: Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 70 cm -Mv / 5,29 m +NAP
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boring: RELB2-29
beschrijver: RT/GDB, datum: 27-8-2013, X: 164.167,31, Y: 453.280,74, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 32G, hoogte: 6,03, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: geologie, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: 
matig, provincie: Utrecht, gemeente: Renswoude, plaatsnaam: Renswoude, opdrachtgever: Waterschap Vallei en Veluwe, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 6,03 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, zandbrokken, zeer fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

25 cm -Mv / 5,78 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, zandbrokken, zeer fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

50 cm -Mv / 5,53 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, compact (alleen zand en veen), zeer fijn, weinig plantenresten, interpretatie: 
dekzand
Bodemkundig: interpretatie: slootvulling

55 cm -Mv / 5,48 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtblauwgrijs, enkele detritus- en kleilagen, zeer fijn, interpretatie: beekafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Boxtel
Bodemkundig: volledig gereduceerd

60 cm -Mv / 5,43 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtblauwgrijs, enkele kleilagen, zeer fijn, interpretatie: beekafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Boxtel
Bodemkundig: volledig gereduceerd

65 cm -Mv / 5,38 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, zeer fijn, interpretatie: dekzand
Litho-stratigrafie: Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden

 Einde boring op 70 cm -Mv / 5,33 m +NAP

boring: RELB2-30
beschrijver: RT/GDB, datum: 27-8-2013, X: 164.168,55, Y: 453.290,71, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 32G, hoogte: 6,09, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: geologie, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: 
matig, provincie: Utrecht, gemeente: Renswoude, plaatsnaam: Renswoude, opdrachtgever: Waterschap Vallei en Veluwe, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 6,09 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, zeer fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv / 5,84 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, compact (alleen zand en veen), zeer fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: grind

50 cm -Mv / 5,59 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, humusvlekken, compact (alleen zand en veen), zeer fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

55 cm -Mv / 5,54 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtblauwgrijs, enkele humuslagen, zeer fijn, interpretatie: beekafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Boxtel
Bodemkundig: volledig gereduceerd

65 cm -Mv / 5,44 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, zeer fijn, interpretatie: dekzand
Litho-stratigrafie: Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 80 cm -Mv / 5,29 m +NAP
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boring: RELB2-31
beschrijver: RT/GDB, datum: 27-8-2013, X: 164.170,09, Y: 453.300,48, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 32G, hoogte: 6,06, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: geologie, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: 
matig, provincie: Utrecht, gemeente: Renswoude, plaatsnaam: Renswoude, opdrachtgever: Waterschap Vallei en Veluwe, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 6,06 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, zeer fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv / 5,81 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, compact (alleen zand en veen), zeer fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: g1

40 cm -Mv / 5,66 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, humusvlekken, zeer fijn
Bodemkundig: volledig gereduceerd

50 cm -Mv / 5,56 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtblauwgrijs, zeer fijn, interpretatie: beekafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Boxtel
Bodemkundig: volledig gereduceerd

70 cm -Mv / 5,36 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, zeer fijn, interpretatie: dekzand
Litho-stratigrafie: Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

 Einde boring op 80 cm -Mv / 5,26 m +NAP

boring: RELB2-32
beschrijver: RT/GDB, datum: 27-8-2013, X: 164.171,54, Y: 453.310,42, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 32G, hoogte: 6,07, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: geologie, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: 
matig, provincie: Utrecht, gemeente: Renswoude, plaatsnaam: Renswoude, opdrachtgever: Waterschap Vallei en Veluwe, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 6,07 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, zeer fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

45 cm -Mv / 5,62 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, zeer fijn, interpretatie: dekzand
Litho-stratigrafie: Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 80 cm -Mv / 5,27 m +NAP






