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Hoofdstuk 1  Inleiding 

1.1  Aanleiding en doel 

Initiatiefnemer is voornemens om aan de noordzijde van het bedrijventerrein Klein Frankrijk in Goes een 

bedrijfsverzamelgebouw te realiseren. In dit bedrijfsverzamelgebouw wordt ruimte ontwikkeld voor een 

aantal bedrijfsunits en een showroom. De gemeente Goes staat positief tegenover het bouwplan van dit 

bedrijfsverzamelgebouw op het bedrijventerrein. Het geldende bestemmingsplan 'Goes West' voorziet 

echter niet in de gewenste gebruiks- en bouwmogelijkheden op deze locatie. Op grond van het geldende 

bestemmingsplan is de beoogde ontwikkeling dus niet mogelijk. 

 

De gemeente Goes heeft besloten planologische medewerking te verlenen aan het initiatief. Gekozen is 

voor het instrument van een omgevingsvergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht (Wabo) voor afwijken van het geldende bestemmingsplan. In artikel 2.12 lid 1 sub a 

onder 3 van deze wet is bepaald dat deze omgevingsvergunning slechts kan worden verleend indien de 

activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een goede 

ruimtelijke onderbouwing bevat. Een aanvraag voor een dergelijke vergunning dient daarom vergezeld 

te gaan van een goede ruimtelijke onderbouwing (RO). Voorliggende rapportage bevat deze RO.  

1.2  Ligging projectgebied 

Het projectgebied ligt in het noordwesten van de kern Goes, op het bedrijventerrein Klein Frankrijk in de 

gemeente Goes (zie figuur 1.1). De omgeving van het projectgebied valt te kenmerken als 

bedrijventerrein, gezien de aanwezigheid van verschillende kantoor- en bedrijfsgebouwen. Ook zijn er 

diverse maatschappelijke functies aanwezig op het bedrijventerrein. Het projectgebied zelf wordt 

ontsloten via Klein Frankrijk en de Ringbaan-West. 
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Figuur 1.1 Ligging projectgebied (bron: basisviewer Rho adviseurs) 

1.3  Geldend bestemmingsplan 

Het perceel maakt deel uit van het bestemmingsplan 'Goes West', vastgesteld op 21 maart 2013 door de 

gemeenteraad van Goes (figuur 1.2). Op basis van het geldende bestemmingsplan geldt voor de 

betreffende gronden de bestemming 'Bedrijf'. Tevens is voor het projectgebied de functieaanduiding 

'specifieke vorm van bedrijf - garagebedrijf' opgenomen. Op deze locatie is uitsluitend een garagebedrijf 

toegestaan. 

Het projectgebied heeft een bouwvlak en er zijn maatvoeringsaanduidingen voor een maximum 

bebouwingspercentage terrein van 60% en een maximum bouwhoogte van 9 meter opgenomen. 

Op een smalle strook aan de noordkant van het projectgebied is geen bouwvlak opgenomen. 

Daarnaast geldt ter plaatse de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 2'. Bodemingrepen groter dan 

250 m2 en dieper dan 40 centimeter zijn niet zonder meer toegestaan. Ook geldt gedeeltelijk de 

gebiedsaanduiding 'vrijwaringszone - molenbiotoop'. Hierbinnen zijn beperkingen ten aanzien van de 

maximum bouwhoogte opgelegd. 

 

De voorgenomen ontwikkeling is qua gebruik op basis van het geldende bestemmingsplan 'Goes West' 

niet toegestaan. Daarnaast valt het voorgenomen bouwplan niet geheel binnen de begrenzing van het 

geldende bouwvlak. 
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Figuur 1.2 Uitsnede bestemmingsplan 'Goes West' (bron: ruimtelijkeplannen.nl) 

1.4  Leeswijzer 

Deze ruimtelijke onderbouwing heeft de volgende opzet: 

 In hoofdstuk 2 worden de huidige- en toekomstige situatie en de beoogde ontwikkeling beschreven. 

 Hoofdstuk 3 gaat in op het Rijks-, Provinciaal en Gemeentelijk beleid. 

 In hoofdstuk 4 worden de verschillende omgevingsaspecten die van invloed zijn op de beoogde 

ontwikkeling getoetst.  

 Hoofdstuk 5 gaat in op de uitvoerbaarheid van het plan. 

 Tot slot volgt in hoofdstuk 6 een algehele conclusie over de planologische haalbaarheid van de 

beoogde ontwikkeling. 

 

 

  



8  

 

  
Rho adviseurs voor leefruimte   20190482 
  



  9  

 

  
Rho adviseurs voor leefruimte   20190482 
  

Hoofdstuk 2  Huidige en toekomstige situatie 

2.1  Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt in paragraaf 2.2 de huidige situatie van het projectgebied beschreven. Vervolgens 

wordt in paragraaf 2.3 de toekomstige situatie geschetst. 

2.2  Huidige situatie 

In de huidige situatie is het projectgebied onbebouwd en volledig verhard. De op de luchtfoto nog 

zichtbare bebouwing is, voor het deel vallend binnen het projectgebied, inmiddels gesloopt (zie figuur 

2.1, rood omlijnd en figuur 2.2). Deze bebouwing maakte onderdeel uit van het bedrijfspand Klein 

Frankrijk 31. Het projectgebied betreft de oostzijde van het perceel van Klein Frankrijk 31. Kadastraal 

bekend als gemeente Goes, sectie A, perceelnummer 3816. 

 

Ten westen grenst het projectgebied aan het bedrijfspand Klein Frankrijk 31. Aan de oostkant grenst de 

locatie eveneens aan bedrijfsbebouwing. Tussen het projectgebied en deze bebouwing is een smalle 

groenstrook gelegen. Ten zuiden van het projectgebied loopt de straat Klein Frankrijk. Ook tussen de 

straat en het projectgebied ligt een groenstrook. Deze is gedeeltelijk ingericht met bomen, inritten en 

haaksparkeervakken, zoals ook te zien is in figuur 2.2. Langs de noordzijde ligt, gescheiden van de locatie 

middels een brede groenstrook, de gebiedsontsluitingsweg Ringbaan West. 
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Figuur 2.1 Huidige situatie projectgebied luchtfoto (bron: Provincie Zeeland, 2018) 

 

 
Figuur 2.2 Huidige situatie gezien vanaf de straat (bron: Google Streetview, sept. 2018) 

2.3  Beoogde ontwikkeling 

Het project bestaat uit de realisatie van vervangende nieuwbouw. Deze nieuwbouw betreft een 

bedrijfspand met bedrijfsunits en showroom. Het bedrijfsverzamelgebouw wordt gerealiseerd in de 

noordoosthoek van het perceel op circa 23 meter van het bestaande bedrijfspand. 

Het bestaande gebouw is met de sloop van een deel van dit gebouw verkleind tot 2.581 m2. Het 

gesaneerde deel had een brutovloeroppervlakte van circa 850 m2. Het nieuw te bouwen 

bedrijfsverzamelgebouw heeft een brutovloeroppervlakte van 1.000 m2. In totaal is met deze 

ontwikkeling sprake van een toename van 150 m2 bruto bedrijfsvloeroppervlakte. 
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Het beoogde bouwplan bestaat uit een gebouw in twee bouwlagen, met een maximum hoogte van 7,20 

meter. Op eigen terrein worden 28 parkeerplaatsen aangelegd. Daarnaast worden 12 parkeerplaatsen 

aangelegd voor het bedrijfspand Klein Frankrijk 31 (zie figuur 2.3). De twee aanwezige inritten op dit 

deel van het perceel blijven ongewijzigd. Daarbij ontsluit één inrit de projectlocatie met vervangende 

nieuwbouw en ontsluit de westelijke inrit het deel van het perceel met 12 parkeerplaatsen behorende 

bij Klein Frankrijk 31. 

 

 
Figuur 2.3 Situatietekening toekomstige situatie (bron: RoosRos architecten, maart 2019) 

 

In het gebouw worden een showroom en 3 bedrijfsunits/magazijnen gerealiseerd, met de mogelijkheid 

om een extra eigen opslagruimte te realiseren op de eerste verdieping (zie figuur 2.4). Op de delen waar 

geen extra verdieping gerealiseerd wordt, ontstaan open vides. De ruimtes zijn flexibel in te delen en 

bieden daardoor meer mogelijkheden dan het voorheen aanwezige garagebedrijf, zowel qua ruimtelijke 

indeling als qua gebruik. 

 

Voor de indicatieve indeling van de begane grond wordt verwezen naar figuur 2.3. In figuur 2.4 is de 

beoogde eerste verdieping weergegeven. Figuur 2.5 en 2.6 geven een beeld van de bebouwing weer. 

 



12  

 

  
Rho adviseurs voor leefruimte   20190482 
  

 
Figuur 2.4 Beoogde indeling eerste verdieping (bron: RoosRos architecten, maart 2019 ) 

 

 
Figuur 2.5 Beoogde voorgevelindeling gezien vanaf Klein Frankrijk (bron: RoosRos architecten, maart 2019 ) 

 

 
Figuur 2.6 3D impressies mogelijke uitvoering (bron: RoosRos architecten, maart 2019 ) 
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Hoofdstuk 3  Beleidskader 

3.1  Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt het ruimtelijk beleidskader geschetst dat van toepassing is op de beoogde 

ontwikkeling op het projectgebied. In paragraaf 3.2 wordt het relevante beleid op Rijks-, Provinciaal- en 

gemeentelijk niveau beschreven. In paragraaf 3.3 volgt de conclusie. 

3.2  Beleid 

Overheid Beoordelingsaspect Afweging 

Rijk Structuurvisie 

Infrastructuur en 

Ruimte (SVIR) (2012) 

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) bevat het 

ruimtelijk beleid van het Rijk. Er is geen specifiek ruimtelijk 

beleid geformuleerd voor de omgeving van het 

projectgebied. 

 Besluit ruimtelijke 

ordening (Bro) (2008) 

Voor succesvol ruimtelijk beleid is het van belang dat in 

iedere regio vraag en aanbod van stedelijke functies goed 

worden afgestemd. De Ladder voor duurzame verstedelijking 

is het centrale ruimtelijke instrument om dit beleid te 

realiseren.  

De ontwikkeling bestaat voor het grootste deel uit 

vervangende nieuwbouw. De met dit bouwplan extra te 

realiseren 150 m2 wordt niet gezien als een stedelijke 

ontwikkeling. Omdat vanuit de markt de vraag toeneemt 

naar flexibele bedrijfsruimten wordt een nieuw pand 

gerealiseerd waarbinnen meer bedrijfsmogelijkheden 

worden toegestaan dan enkel een garagebedrijf. Met het 

nieuwe pand wordt een ruime gecreëerd die flexibeler in te 

zetten is en voldoet aan de moderne gebruikseisen.  

De locatie Klein Frankrijk is goed bereikbaar en voorziet 

tevens in voldoende parkeerbehoefte op eigen terrein.  

Op basis van bovenstaande wordt geconcludeerd dat 

invulling wordt gegeven aan de voorkeursvolgorde van de 

ladder voor duurzame verstedelijking. Deze goed bereikbare 

locatie binnen bestaand stedelijk gebied voldoet aan een 

goede ruimtelijke ordening. 

Provincie Zeeland Omgevingsplan (2018) In het omgevingsplan geeft de provincie haar beleidsvisie op 

de toekomst van Zeeland. Een sterke economie, een goed 

woon- en werkklimaat en kwaliteit van water en landelijk 

gebied zijn sleutelbegrippen. 

De Provincie Zeeland stelt in haar beleid dat ze streeft naar 

het versterken en innovatiever maken van verschillende 

economische sectoren en thema’s. Goede en moderne 

regionale bedrijventerreinen zijn van groot belang voor 
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uitbreiding voor bestaande bedrijven en om nieuwe en 

innovatieve bedrijvigheid binnen te halen.  

De ontwikkeling vindt plaats op het bedrijventerrein Klein 

Frankrijk. Een bedrijfsverzamelgebouw past het qua aard en 

omvang op een bedrijventerrein. Daarbij is volgens het 

provinciaal beleid een kwaliteitsimpuls voor 

bedrijventerreinen wenselijk, bijvoorbeeld door afronding 

van de terreinen. Met de beoogde ontwikkeling wordt 

vervangende nieuwbouw gerealiseerd, tussen bestaande 

bedrijfspanden. De verkoop van volumineuze goederen 

(zoals meubelen) in de showroom is op bedrijventerreinen 

toegestaan. De ontwikkeling past binnen de geldende 

beleidskaders gesteld in het Omgevingsplan. 

 Verordening ruimte 

(2018) 

De voor de provincie relevante beleidskaders uit het 

Omgevingsplan zijn verwerkt in de Verordening Ruimte 

Provincie Zeeland. In de verordening is als uitgangspunt voor 

nieuwe bedrijven opgenomen dat deze in een 

bestemmingsplan uitsluitend toegelaten worden op gronden 

die op het tijdstip van inwerkingtreding van deze 

verordening daartoe zijn bestemd alsmede op 

bedrijventerreinen. De locatie is al als zodanig bestemd en 

voldoet daarmee aan dit uitgangspunt. Verder is er geen 

relevant beleid opgenomen in de verordening ruimte voor de 

beoogde ontwikkeling. 

Gemeente Goes Structuurvisie 

#Goes2040 

In de structuurvisie #Goes2040 heeft de gemeente Goes de 

ambities geschetst op het gebied van wonen, werken, 

gezondheid en voorzieningen. De gemeente vindt het van 

belang dat de bestaande bedrijventerreinen vitaal blijven. 

Daarbij dient ingezet te worden op kwaliteitsverbetering en 

moet ruimte geboden worden aan nieuwe bedrijven, 

aansluitend op de reeds vergelijkbaar aanwezige 

bedrijfstypen in Goes, zoals showrooms. Daarbij is de 

ontwikkeling beleidsmatig gewenst, aangezien aangegeven 

wordt dat Klein Frankrijk getransformeerd zal worden naar 

een andere functie dan bedrijventerrein. Dit omdat de 

gemeente inzet op bundeling van bedrijvigheid op kwalitatief 

hoogwaardige terreinen. 

3.3  Conclusie 

Geconcludeerd wordt dat de voorgenomen ontwikkeling past binnen de geldende beleidskaders. 
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Hoofdstuk 4  Sectorale aspecten 

4.1  Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt het project getoetst aan alle relevante sectorale aspecten. Deze gelden als basis 

voor de planologisch afweging. In paragraaf 4.3 volgt de conclusie. 

4.2  Toetsing 

Aspect/kader Beoordelingsaspect Afweging 

Bodem 

Besluit bodemkwaliteit Bodemkwaliteit dient voldoende 

te zijn voor de beoogde functie. 

Functie mag geen bedreiging 

vormen voor de bodemkwaliteit. 

Op grond van het eerdere 

gebruik van de gronden 

(garagebedrijf) is 

bodemverontreiniging mogelijk. 

In 2013 is al een verkennend 

bodemonderzoek uitgevoerd om 

na te gaan of de locatie geschikt 

is voor andere bedrijfsmatige 

functies. Het onderzoek en de 

onderzoeksresultaten zijn 

opgenomen in bijlage 1. 

Met betrekking tot de 

bedrijfsfuncties kan worden 

geconcludeerd dat er geen 

risico's voor de volksgezondheid 

en het milieu aanwezig zijn. De 

huidige omzetting van de 

gebruiksfunctie naar een 

bedrijfsverzamelgebouw is 

slechts een beperkte 

functiewijziging, waarbij geen 

sprake is van milieugevoelige 

functies. Het aspect bodem levert 

dan ook geen beperkingen op 

voor de voorgenomen 

activiteiten.  

Water 

Watertoets Heeft de ontwikkeling effect op 

de waterhuishouding? 

Het projectgebied ligt in het 

beheersgebied van Waterschap 

Scheldestromen. De ontwikkeling 

wordt afgestemd met het 

waterschap middels schriftelijk 

overleg. Dit wordt gedaan in de 
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vorm van een watertoetstabel 

opgenomen in bijlage 4. Uit de 

watertoetstabel blijkt dat de 

ontwikkeling niet tot negatieve 

effecten op de waterhuishouden. 

Archeologie 

Gemeentelijk Archeologiebeleid Worden als gevolg van de 

ontwikkeling archeologische 

waarden aangetast? 

Voor het projectgebied geldt 

volgens de gemeentelijke 

archeologische 

verwachtingenkaart een hoge 

archeologische 

verwachtingswaarde. In het kader 

van de sloop van de oude 

bebouwing en de nieuwbouw van 

het bedrijfsverzamelgebouw is 

een archeologisch onderzoek 

uitgevoerd. Het onderzoek en de 

onderzoeksresultaten zijn 

opgenomen in bijlage 2. In het 

onderzoek is geconcludeerd dat  

het uitvoeren van 

vervolgonderzoek, bij 

bodemingrepen tot  2,60 m 

maaiveld/2,04 m NAP,niet 

noodzakelijk wordt geacht. Dit 

wordt beaamd in het advies van 

Stichting Cultureel Erfgoed 

Zeeland, zie bijlage 3. Ondanks 

dat geen aanvullend 

archeologisch onderzoek 

noodzakelijk is bestaat de 

mogelijkheid dat tijdens de 

graafwerkzaamheden toch 

archeologische resten worden 

aangetroffen. Hiervoor geldt op 

basis van artikel 5.10 van de 

Erfgoedwet een meldingsplicht.  

Cultuurhistorie 

Erfgoedwet Wordt rekening gehouden met de 

aanwezige cultuurhistorische 

waarden en aanwezige 

monumenten? 

Binnen de molenbiotoop van 

molen de Koornbloem gelden 

beperkingen ten aanzien van de 

maximum bouwhoogte van 

gebouwen. De nieuwbouw is 

dusdanig laag dat dit geen 

beperkingen oplevert voor de 

molenbiotoop. Aangezien geen 

bebouwing aanwezig is zijn er ook 

geen andere cultuurhistorische 

waarden in het geding. 

Ecologie 

Natuurbescherming / Wet 

natuurbescherming / Beleid van 

Is er sprake van significant 

negatieve effecten op 

De ontwikkeling ligt niet in directe 

nabijheid van gevoelige 



  17  

 

  
Rho adviseurs voor leefruimte   20190482 
  

de provincie natuurgebieden? natuurgebieden, namelijk op 3,6 

km van Natura 2000-gebied de 

Oosterschelde. Middels 

Aerius-berekeningen is 

aangetoond dat de ontwikkeling 

zowel voor de aanlegfase, zie 

bijlage 5, als voor de gebruiksfase, 

zie bijlage 6, niet leidt tot een 

toename van de stikstofdepositie 

ter plaatse van Natura 

2000-gebieden. Dit is nader 

omschreven in de Memo 

stikstofberekeningen, zie bijlage 

7. De Wet natuurbescherming 

staat de ontwikkeling dan ook 

niet in de weg.  

Soortenbescherming / Wet 

natuurbescherming / Beleid van 

de provincie 

Is er sprake van aantasting, 

verontrusten of verstoren van 

beschermde dier- en 

plantsoorten, hun nesten, holen 

en andere voorplantings- of vaste 

rust en verblijfsplaatsen? 

In de bestaande situatie is sprake 

van een bedrijventerrein, gelegen 

in bestaand stedelijk gebied. Het 

perceel is vrij van bebouwing, 

geheel verhard en wordt regulier 

onderhouden. Het project heeft 

naar verwachting dan ook geen 

invloed op beschermde soorten. 

De beoogde werkzaamheden 

leiden niet tot negatieve effecten 

op beschermde soorten en dat de 

Wet Natuurbescherming de 

ontwikkeling niet in de weg staat.  

Luchtkwaliteit 

Wet luchtkwaliteit Wordt voldaan aan de genoemde 

grenswaarden in de Wet 

luchtkwaliteit? 

Onder het aspect verkeer is 

aangetoond dat de 

verkeergeneratie slechts beperkt 

toeneemt. Uit de NIBM-tool, zie 

tabel 4.1, blijkt dat de maximale 

bijdrage NO2 0,12 µg/m³ bedraagt 

en de maximale bijdrage voor 

PM10 0,02 µg/m³. 

De ontwikkeling van een 

bedrijfsverzamelgebouw valt 

(ruim) onder de grenswaarden en 

draagt dan ook niet in 

betekenende mate bij. 

Daarnaast is aan de hand van de 

NSL-monitoringstool 2018 

(http://www.nsl-monitoring.nl/vi

ewer/) die bij het Nationaal 

Samenwerkingsprogramma 

Luchtkwaliteit hoort getoetst wat 

de luchtkwaliteit in de omgeving 

is. De dichtstbijzijnde 

maatgevende weg betreft de 

http://file/C:/Users/dkoster/Desktop/externalhyperlink
http://file/C:/Users/dkoster/Desktop/externalhyperlink
http://file/C:/Users/dkoster/Desktop/externalhyperlink
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Ringbaan West. De concentraties 

luchtverontreinigende stoffen 

bedroegen in 2017; 21,5 µg/m³ 

voor NO2, 17,2 µg/m³ voor PM10 

en 9,9 µg/m³ voor PM2,5. Het 

aantal overschrijdingsdagen van 

de 24-uur gemiddelde 

concentratie PM10 bedroeg 6,1 

dagen. De jaargemiddelde 

concentraties stikstofdioxide en 

fijn stof langs deze weg lagen in 

2017 ruimschoots onder de 

grenswaarden. Hierdoor is er ter 

plaatste van het projectgebied 

sprake van een aanvaardbaar 

woon- en leefklimaat.  

Externe veiligheid 

Bevi-inrichtingen, vervoer van 

gevaarlijke stoffen over de weg, 

spoor, buisleiding en water 

Wordt voldaan aan normen 

plaatsgebonden risico en 

groepsrisico? 

In het kader van externe 

veiligheid is de Risicokaart 

geraadpleegd, om te 

onderzoeken of het projectgebied 

valt binnen de risicocontouren 

van nabije risicobronnen. Dit is 

niet het geval. De meest nabij 

gelegen risicovolle inrichting is 

het zwembad aan de 

Zwembadweg 3. Hier is op ruim 

980 m een chloorbleekloogtank 

gelegen. Risicocontouren ten 

aanzien van het plaatsgebonden- 

en groepsrisico ontbreken. 

Over het spoortraject 

Vlissingen-Bergen op Zoom vindt 

vervoer van gevaarlijke stoffen 

plaats. Het projectgebied ligt op 

circa 1.100 m van dit spoor. Er is 

geen PR10-6 contour aanwezig, 

de hoogte van het groepsrisico 

bedraagt 3,2 x de 

oriëntatiewaarde. De PR10-8 

contour betreft 369 m. Het 

projectgebied ligt niet binnen de 

PR10-8 contour van het 

groepsrisico. Een verantwoording 

van het plaatsgebonden risico en 

het groepsrisico is vanwege de 

afstanden tot inrichtingen en 

transportroutes dan ook niet 

noodzakelijk. Vanwege het 

vervoer van toxische stoffen is, 

binnen een afstand van 1.500 

meter vanaf het spoor 
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(beleidsvisie provincie Zeeland) 

wel een beperkte verantwoording 

groepsrisico nodig. 

 

Beperkte verantwoording 

groepsrisico 

Bestrijdbaarheid en 

bereikbaarheid 

Het projectgebied wordt 

ontsloten via Klein Frankrijk, deze 

is goed bereikbaar via de 

Ringbaan West. Op deze locatie is 

voldoende ruimte aanwezig voor 

het opstellen van een 

blusvoertuig indien noodzakelijk. 

In het projectgebied is geen open 

water voorzien, maar aan de 

noordzijde loopt een sloot. Bij de 

nadere uitwerking van het plan 

zal gewaarborgd worden dat er 

voldoende bluswater- 

voorzieningen binnen daarvoor 

geldende afstanden aanwezig 

zijn, zodat de brandweer een 

eventuele escalatie kan 

voorkomen. 

Zelfredzaamheid 

Gelet op de functies die zijn 

voorzien mag ervan uitgegaan 

worden dat de gebruikers 

(personeel en bezoekers) volledig 

zelfredzaam zijn. Kinderen en 

ouderen worden beschouwd als 

vermindert zelfredzaam, maar 

daarbij mag ervan uit gegaan 

worden dat deze door 

ouders/verzorgers worden 

geholpen in geval van 

calamiteiten. 

Hierdoor vormt het aspect 

externe veiligheid geen 

belemmering voor de 

voorgenomen ontwikkeling. 

Milieuhinder bedrijven 

Bedrijfs- milieuzonering 

VNG-brochure 'Bedrijven en 

Milieuzonering 2009' 

Is er sprake van hinder of 

belemmeringen van functies in 

die omgeving van de 

ontwikkeling? 

Ten tijde van het opstellen van 

het bestemmingsplan 'Goes West' 

is het aspect milieuhinder al 

onderzocht. De beoogde 

activiteiten die als gevolg van 

deze ruimtelijke onderbouwing 

worden toegestaan, wijken 

slechts beperkt af van de reeds 
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toegestane bedrijfscategorisering 

garagebedrijf (volgens de 

VNG-brochure valt een 

autospuiterij onder 

milieucategorie 3.1). Op de 

gronden ten westen van het 

projectgebied zijn reeds 

showrooms en 

detailhandsfuncties toegestaan 

binnen deze bedrijfscategorie. De 

beoogde functie betreft een 

categorie 2 bedrijf en sluit aan bij 

de westelijk gelegen functies. 

De beoogde functie betreft geen 

verzwaring van de toegestane 

milieucategorie en levert geen 

beperkingen op voor 

naastgelegen bedrijven. In de 

directe omgeving zijn bovendien 

geen milieugevoelige functies, 

zoals woningen gelegen. 

Geconcludeerd wordt dat het 

aspect milieuhinder bedrijven 

geen belemmering vormt voor de 

voorgenomen ontwikkeling.  

Wegverkeerslawaai 

Wet geluidhinder Worden geluidsgevoelige 

objecten in de geluidszone van 

een weg voorgesteld? 

Het bedrijfsverzamelgebouw 

wordt op basis van de Wet 

geluidhinder niet aangemerkt als 

zijnde een geluidgevoelig object. 

Aanvullend onderzoek is niet 

noodzakelijk. 

Verkeer en parkeren 

 Is er voldoende 

parkeergelegenheid (aanbod) in 

de omgeving? 

Op basis van de CROW publicatie 

317 is de pakeerbehoefte 

berekend. De ontwikkeling wordt 

gecategoriseerd als zijnde een 

bedrijfsverzamelgebouw. Voor 

een bedrijfsverzamelgebouw 

geldt per 100 m² bvo 1,85 

parkeerplaatsen (matig stedelijk, 

rest bebouwde kom). Uitgaande 

van deze cijfers zijn er voor dit 

initiatief (gebouw 1.000 m2 bvo) 

in totaal 19 parkeerplaatsen 

noodzakelijk. Geconcludeerd 

wordt dat met de beoogde 28 

parkeerplaatsen aan de norm van 

het CROW wordt voldaan. 

Daarnaast worden 12 

parkeerplaatsen toegevoegd aan 

het bestaande bedrijfspand.  
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 Treden er veranderingen op in de 

verkeersgeneratie? 

Voor een 

bedrijfsverzamelgebouw geldt per 

100 m² bvo een 

verkeersgeneratie van 14,7 

mvt/etmaal (matig stedelijk, rest 

bebouwde kom). 

De voorgenomen ontwikkeling 

genereert per etmaal circa 147 

motorvoertuigen. Het gesloopte 

deel kende een verkeersgeneratie 

van 125 mvt/etmaal. De toename 

bedraagt zodoende 22 

mvt/etmaal. Dit aantal is 

dusdanig gering dat het zonder 

knelpunten kan worden 

afgewikkeld op Klein Frankrijk en 

de Randweg West. 

 

 

 
Tabel 4.1 NIBM-tool 

4.3  Conclusie 

Op basis van de toetsing aan de relevante sectorale aspecten wordt geconcludeerd dat deze aspecten 

geen belemmering vormen voor de beoogde ontwikkeling. 
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Hoofdstuk 5  Uitvoerbaarheid 

 

5.1  Financiële uitvoerbaarheid 

De gemeente Goes is van mening dat de financiële uitvoerbaarheid van de beoogde ontwikkeling wordt 

gewaarborgd. De planvoorbereiding wordt geheel uit particuliere middelen gefinancierd. 

5.2  Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

Naast de planologische aanvaardbaarheid van een project zal ook de maatschappelijke uitvoerbaarheid 

moeten worden aangetoond.  

 

De ontwerp omgevingsvergunning zal gedurende 6 weken ter inzage liggen. 

 

  



  23  

 

  
Rho adviseurs voor leefruimte   20190482 
  

Hoofdstuk 6  Conclusie 

De beoogde ontwikkeling is zowel planologisch als ruimtelijk aanvaardbaar. Het initiatief is getoetst aan 

de ruimtelijke relevante beleidskaders op Rijks-, provinciaal-, regionaal- en gemeentelijk niveau en er is 

geconcludeerd dat het beleid geen belemmering vormt voor de uitvoerbaarheid. Daarbij is de 

ontwikkeling getoetst aan de sectorale aspecten, waaruit is geconcludeerd dat er geen belemmeringen 

zijn. Ook de financiële uitvoerbaarheid is gewaarborgd. 
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Bijlage 1  Bodemonderzoek 

  



28  

 

  
Rho adviseurs voor leefruimte   20190482 
  































































































































  29  

 

  
Rho adviseurs voor leefruimte   20190482 
  

Bijlage 2  Archeologisch onderzoek 
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1. Inleiding 
 
 
1.1 Planontwikkeling 
 
Het archeologisch onderzoek is uitgevoerd in het kader van de vergunningprocedure 
(omgevingsvergunning) voor de sloop van de bestaande bebouwing en de bouw van het 
Bedrijfsverzamelgebouw Klein Frankrijk, ter plaatse van Klein Frankrijk 31 te Goes (Gemeente 
Goes). De oppervlakte van het deel van het plangebied waar de bestaande bebouwing zal worden 
afgebroken bedraagt circa 850 vierkante meter. De oppervlakte van het deel van het plangebied waar 
het bedrijfsverzamelgebouw zal worden gerealiseerd bedraagt circa 690 vierkante meter. De 
oppervlakte van het totale plangebied bedraagt circa 0.32 hectare (zie Afbeelding 2 en 3).  
 
In eerste instantie zal de bebouwing ter plaatse van het westelijke deel van het plangebied worden 
afgebroken. Deze bebouwing is niet onderkelderd en niet onderheid. De funderingsdiepte varieert van 
circa 0.50 - 0.75 meter beneden het maaiveld. Vervolgens zal nieuwbouw ter plaatse van het oostelijke 
deel van het plangebied worden gerealiseerd. Deze bebouwing zal worden onderheid. Een palenplan is 
nog niet beschikbaar. De bebouwing zal niet worden onderkelderd. De funderingen zullen worden 
aangelegd op een diepte van circa 0.5 meter beneden het maaiveld.  
 
 

 
 
Afbeelding 1. De ligging van het plangebied (rode stip) in Nederland. 
 
1.2 Archeologisch onderzoek 
 
Op de kaart van het vigerende ‘Bestemmingsplan Goes West’1 wordt ter plaatse van het plangebied 
een zone met een archeologische dubbelbestemming weergegeven (Dubbelbestemming Waarde - 
Archeologie - 2).2 Voor een dergelijke zone geldt op basis van artikel 16 van de 
bestemmingsplanregels een archeologische onderzoeksverplichting wanneer daar in het kader van de 
verlening van een omgevingsvergunning bodemverstoringen worden voorzien met een oppervlakte 
van meer dan 250 m² en met een diepte van meer dan 0.4 meter beneden het maaiveld. In het kader 
van de vergunningprocedure voor de planontwikkeling moest dan ook een Archeologisch 
Bureauonderzoek en een Inventariserend Veldonderzoek door middel van grondboringen (IVO-
Overig) worden uitgevoerd, als eerste stap in de Archeologische Monumentenzorgcyclus. 
 

                                                           
1 Dit bestemmingsplan is door de Gemeente Goes vastgesteld op 21 maart 2013.  
2 Deze archeologische verwachting en de daarmee samenhangende bestemmingsplanregels zijn gebaseerd op de 
Archeologische Beleidskaart van de Gemeente Goes, Maatregelenkaart-in-lagen, Kaartlaag 1; zie Brugman e.a., 
2011. Deze Archeologische Beleidskaart werd door de Gemeente Goes vastgesteld in 2011. 



4 
 

1.3 Opdrachtverlening 
 
Op basis van het door SOB Research opgestelde Plan van Aanpak (d.d. 13 februari 2017) heeft 
RoosRos Architecten op 14 februari 2017 aan SOB Research opdracht verleend om het archeologisch 
onderzoek uit te voeren. 
 
 

  
 
Afbeelding 2. De ligging van het plangebied (gemarkeerd met een rode stip) in de Provincie Zeeland.  
 
 
1.4 Doel van het onderzoek 
 
Het doel van het Archeologisch Bureauonderzoek was om op basis van de bestaande archeologische, 
historische en geologische informatie de gespecificeerde archeologische verwachting voor deze locatie 
nader vast te stellen. Daarnaast zijn gegevens verzameld over de (sub-)recente bouwgeschiedenis ter 
plaatse van het plangebied en is een inventarisatie gemaakt van de als gevolg van de planrealisatie te 
verwachten bodemverstoringen. Het doel van het booronderzoek (IVO-Overig) was om deze 
gespecificeerde archeologische verwachting nader te toetsen. Het onderzoek was gericht op het in 
kaart brengen van de bodemopbouw, de landschapsgeschiedenis, de daarmee samenhangende 
bewoningsmogelijkheden in het verleden, de diepteligging van mogelijk aanwezige archeologische 
horizonten, de kans op de aanwezigheid van archeologische vindplaatsen, de aanwezigheid van 
mogelijke bodemverstoringen en de kans dat mogelijk aanwezige archeologische resten als gevolg van 
de met de planrealisatie samenhangende bodemverstoringen verloren zouden kunnen gaan. 
 
 
1.5 Fasering 
 
In eerste instantie is het Archeologisch Bureauonderzoek uitgevoerd en is het daarop gebaseerde, 
gespecificeerde Archeologisch Verwachtingsmodel opgesteld. Daarna is op 6 maart 2017 het 
veldonderzoek (IVO-Overig) uitgevoerd. De verkregen gegevens, de daaraan verbonden conclusies en 
het daarop gebaseerde advies, zijn uitgewerkt in het nu voorliggende eindrapport. 
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1.6 Onderzoeksteam 
 
Het onderzoek is uitgevoerd door: 
   
F. Kasbergen  uitvoering veldwerk en uitwerking veldgegevens  
J. Ras   rapportage 
J. E. van den Bosch eindredactie 
 
 

 
 
Afbeelding 3. De ligging van het plangebied (rood omkaderd), geprojecteerd op een uitsnede van de Topografische Kaart. 
Bron: Topografische Dienst, Emmen. Schaal 1: 25.000. 
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Afbeelding 4. De ligging van het plangebied (rood omkaderd), geprojecteerd op een uitsnede van de GBKN. De bestaande 
bebouwing is grijs gemarkeerd. Bron GBKN: Topografische Dienst, Emmen. Schaal 1: 1.000. 
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Afbeelding 5. De bestaande situatie ter plaatse van het plangebied. Bron: RoosRos Architecten, d.d. 1 februari 2017. 
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Afbeelding 6. Het ontwerp met betrekking tot de nieuwbouw. Bron: RoosRos Architecten, d.d. 1 februari 2017. Schaal 1: 200. 
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2. Onderzoekssysteem: gehanteerde methoden en technieken 
 
 
2.1 Archeologisch Bureauonderzoek 
 
Het doel van het Archeologisch Bureauonderzoek was het verwerven van informatie, op basis van 
bestaande bronnen, over bekende of te verwachten archeologische waarden, ter plaatse - of in de 
omgeving - van het plangebied, om op basis daarvan een gespecificeerde, archeologische verwachting 
(Archeologisch Verwachtingsmodel) vast te stellen. In het kader van de uitvoering van het 
Archeologisch Bureauonderzoek zijn diverse archieven geraadpleegd, waaronder de archieven van de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (ARCHIS3), TNO-GDN, de Stichting Cultureel Erfgoed 
Zeeland, het Zeeuws Archeologisch Archief, de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland, 
Afdeling Zeeland, de Topografische Dienst en het archief van de Gemeente Goes. Daarnaast is er over 
het plangebied en de directe omgeving nadere archeologische en historische informatie vergaard uit 
meerdere bronnen.  
 
Het Archeologisch Bureauonderzoek is uitgevoerd in overeenstemming met de kwaliteitseisen van de  
Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie, versie 4.0, protocol 4002 Bureauonderzoek en de ‘Regeling 
aanvullende richtlijnen voor archeologisch onderzoek in de Provincie Zeeland 2014’ (Provincie 
Zeeland, 2014). 
 
 
2.2 Archeologisch Verwachtingsmodel 
 
Op basis van de bij het Archeologisch Bureauonderzoek verworven informatie is het Archeologisch 
Verwachtingsmodel opgesteld. Dit betreft de gespecificeerde, archeologische verwachting ten aanzien 
van de mogelijk aanwezige archeologische vondstcomplexen (mogelijke aard, gaafheid en ouderdom), 
in relatie met de geologische ondergrond (mogelijke diepteligging en context). 
 
 
2.3 Veldonderzoek 
 
2.3.1 Booronderzoek 
 
Op basis van het hiertoe opgestelde Plan van Aanpak is ter plaatse van het plangebied het 
booronderzoek (IVO-Overig, verkennend) uitgevoerd. Dit ter toetsing van het op basis van het 
bureauonderzoek opgestelde Archeologische Verwachtingsmodel. Het Inventariserend Veldonderzoek 
is uitgevoerd in overeenstemming met de kwaliteitseisen van de Kwaliteitsnorm Nederlandse 
Archeologie, versie 4.0, Protocol 4003 Inventariserend Veldonderzoek en de ‘Regeling aanvullende 
richtlijnen voor archeologisch onderzoek in de Provincie Zeeland 2014’ (Provincie Zeeland, 2014). 
 
Er zijn 4 boringen uitgevoerd. De boringen zijn tot een diepte van maximaal 0.4 meter beneden het 
maaiveld uitgevoerd met een edelmanboor met een diameter van 7 centimeter en zijn vervolgens 
dieper doorgezet met een gutsboor met een diameter van 3 centimeter, tot een diepte van 3.5 - 4.5 
meter beneden het maaiveld. De NAP-hoogte is vastgesteld op basis van het AHN. Het AHN heeft een 
onnauwkeurigheid van 6 tot 10 centimeter. De locatie van de boringen is bepaald met gebruikmaking 
van een meetlint. Bij iedere afzonderlijke boring zijn de in de boring te onderscheiden geologische 
afzettingen ingemeten ten opzichte van het maaiveld.  
  
Tijdens het booronderzoek is door middel van een HCl-test bepaald of, en zo ja, waar het onderscheid 
ligt tussen kalkloze oudere Afzettingen van Duinkerke en kalkhoudende jongere Afzettingen van 
Duinkerke. De resultaten van dit onderzoek zijn zowel in de boorstaten als in de objectieve 
beschrijving en interpretatie van het uitgevoerde onderzoek opgenomen. 
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Door middel van een booronderzoek kan de mate van intactheid van de bodemopbouw worden 
bepaald en kan inzicht worden verkregen in de geologische opbouw. Dit is vooral van belang omdat 
de bewoningsmogelijkheden in Nederland tot de Romeinse Tijd volledig afhankelijk waren van de 
landschappelijke situatie.  
 
Ook voor wat betreft de Romeinse Tijd en de Middeleeuwen was er, ondanks de toegenomen 
mogelijkheden om door middel van bedijking, afdamming of kanalisering het landschap vorm te 
geven, nog steeds sprake van een sterke relatie tussen het natuurlijke landschap en de mogelijkheden 
tot bewoning.  
 
Booronderzoek is geen valide methode voor het opsporen van archeologische vindplaatsen. Wel kan 
met een booronderzoek de stratigrafie, de aard, de dikte, de omvang van mogelijk archeologisch 
interessante grondlagen globaal worden bepaald en in kaart worden gebracht. Soms kunnen ook direct 
al archeologische indicatoren worden getraceerd. Indicatoren voor de aanwezigheid van 
archeologische vindplaatsen zijn onder meer de aanwezigheid van houtskool, verbrand bot, 
aardewerkfragmenten, potgruis, vuursteen, puin, of verstoorde grondlagen.  
 
2.3.2 Oppervlaktekartering 
 
Bij een oppervlaktekartering wordt een terrein onderzocht op de aanwezigheid van archeologische 
vondsten op het maaiveld. In gebieden waar archeologisch relevante horizonten op geringe diepte 
beneden het maaiveld liggen kan het uitvoeren van een oppervlaktekartering zinvol zijn. Vooral recent 
geploegde akkers bieden goede mogelijkheden voor de toepassing van deze onderzoeksmethodiek. Ter 
plaatse van het plangebied was ten tijde van het veldonderzoek bebouwing, begroeiing en verharding 
aanwezig. De uitvoering van een oppervlaktekartering was daarom niet mogelijk. 
 
 
2.4 Rapportage 
 
Na het onderzoek zijn de onderzoeksgegevens uitgewerkt en geanalyseerd. Ter afronding van het 
Archeologisch Bureauonderzoek en het Inventariserend Veldonderzoek is het nu voorliggende 
eindrapport opgesteld. Tevens is een advies opgesteld, op basis waarvan een beslissing kan worden 
genomen ten aanzien van de noodzaak tot een (eventueel) vervolgonderzoek of een planaanpassing.  
 
SOB Research hanteert voor dit gebied de klassieke nomenclatuur, zoals deze ook door de Rijks 
Geologische Dienst is gehanteerd bij het opstellen van de Geologische Kaart van Nederland. De door 
de Mulder et al. (2003) voorgestelde nieuwe lithostratigrafie biedt geen meerwaarde voor wat betreft 
de koppeling tussen archeologie en geologie. Integendeel, met name in het Holocene gebied gaat 
hierdoor de mogelijkheid voor een dergelijke koppeling volledig verloren. Daarnaast is er daarbij ook  
geen goede koppeling mogelijk tussen het reeds sinds 1950 uitgevoerde archeologisch en geologisch 
onderzoek en de voorgestelde nieuwe lithostratigrafische terminologie. Tevens ontbreken ook 
geologische kaarten, waarbij deze terminologie is gehanteerd, zodat een betrouwbare presentatie niet 
mogelijk is. Het is vanuit haar eigen kwaliteitsborging dat SOB Research, zeker voor wat betreft het 
Holocene deel van Nederland, de gangbare lithostratigrafie toepast en vooralsnog zal blijven 
toepassen. Voor een overzicht van de klassieke geologische nomenclatuur en de voorgestelde nieuwe 
terminologie wordt verwezen naar Bijlage 3. 
 
De rapportage is opgesteld in overeenstemming met de kwaliteitseisen van de Kwaliteitsnorm 
Nederlandse Archeologie, versie 4.0, Protocol 4002 Bureauonderzoek, de Kwaliteitsnorm Nederlandse 
Archeologie, versie 4.0, Protocol 4003 Inventariserend Veldonderzoek en de ‘Regeling aanvullende 
richtlijnen voor archeologisch onderzoek in de Provincie Zeeland 2014’ (Provincie Zeeland, 2014).  
 
Alle kaarten in het rapport zijn zuid (onder) - noord (boven) georiënteerd, of wanneer dat niet het 
geval is, voorzien van een noordpijl. 
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3. Archeologisch Bureauonderzoek 
 
 
3.1 Geologische gegevens 
 
3.1.1 Inleiding 
 
Voor het verkrijgen van inzicht in de geologische opbouw ter plaatse van het plangebied en de directe 
omgeving daarvan, is gebruik gemaakt van de Geologische Kaart van Nederland 1: 50.000, Blad 
Beveland.3 Deze door de Rijks Geologische Dienst in 1978 gepubliceerde kaart en de bijbehorende 
toelichting bieden een gedegen beeld voor wat betreft de geologische opbouw in dit deel van 
Nederland. Ook werd de Bodemkaart van Nederland 1: 50.000, 48 Oost, Middelburg 4 en de 
Geomorfologische kaart van Nederland 1: 50.000, 48 (gedeeltelijk) Middelburg – 42 (Gedeeltelijk) 
Zierikzee – 47 (Gedeeltelijk) Cadzand 5 geraadpleegd. Een nadeel bij het gebruik van de kaarten is de 
relatieve grofschaligheid van de informatie. De informatie is niet bedoeld en ook niet bruikbaar voor 
een beoordeling op perceelniveau. Wel bieden de kaarten kaders voor een globale inschatting van de 
geologische en paleogeografische situatie. Tevens zijn de archieven van TNO-GDN (DINO-loket) 
geraadpleegd.  
 
3.1.2 Regionale geologische context 
 
Het plangebied is gelegen in het West-Nederlandse kustgebied. De Holocene bodemopbouw is 
ontstaan onder invloed van de voortgaande klimaatsverbetering, die is ingezet na het einde van de 
laatste IJstijd, het Weichselien (circa 12.000 jaar geleden). Ten tijde van het Weichselien werd ter 
plaatse van het plangebied dekzand afgezet (Afzettingen van de Formatie van Twente).  
 
Door het smelten van de ijskappen steeg de zeespiegel snel. Daardoor kwam ter plaatse van de lager 
gelegen delen van het dekzandgebied Basisveen tot ontwikkeling. Vervolgens overstroomde het 
westelijk deel van Nederland en ontstond hier een lagunair en estuarien gebied, waar het Basisveen 
werd afgedekt door klei en zand: de Afzettingen van Calais. Dit betreft getijdeafzettingen. Na verloop 
van tijd ontstond een meer stabiele fase. Langs de kust ontstonden strandwallen en duinen, waardoor 
het gebied tegen de overstromingen vanuit zee werd beschermd. Op de Afzettingen van Calais werd 
Hollandveen gevormd. Aan deze fase van rustige landschapsvorming kwam vanaf circa 350 A.D. een 
einde. Het gebied overstroomde en er werd (opnieuw) klei en zand afgezet, de Afzettingen van 
Duinkerke II. Tevens ontstonden er (soms zeer) brede kreeksystemen. In de periode tussen 800 en 
1.000 A.D. was sprake van een tijdelijke fase waarin geen overstromingen plaatsvonden en een aantal 
van de kreeksystemen ook dichtslibden (eveneens met Afzettingen van Duinkerke II). In de 11de eeuw 
was er weer sprake van toenemende wateroverlast en overstromingen. Dit leidde tot de aanleg van 
bedijkte polders. Desondanks was er sindsdien regelmatig sprake van overstromingen als gevolg van 
stormvloeden en dijkdoorbraken. Daarbij kwamen grote gebieden, al dan niet tijdelijk, onder water te 
staan en ging veel bewoonbaar land verloren (met name ter plaatse van de ontstane zeegaten, zoals de 
Westerschelde en de Oosterschelde). De afzettingen die werden afgezet tijdens de overstromingen 
tussen 1050 - 1250 A.D worden gerekend tot de Afzettingen van Duinkerke IIIa. De afzettingen die 
werden afgezet tijdens de overstromingen na 1250 A.D tot heden worden gerekend tot de Afzettingen 
van Duinkerke IIIb. 
 

                                                           
3 Van Rummelen, 1978 
4 Stichting voor Bodemkartering, 1987 
5 Brus en de Lange, 1985 
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3.1.3 Geologische opbouw ter plaatse van het plangebied  
 
Op de Geologische Kaart van Nederland 1: 50.000, Blad Beveland (48 O) wordt ter plaatse van het 
plangebied een zone weergegeven met de code AO.2. Binnen deze zone kan een bodemopbouw 
worden verwacht met (kom-) Afzettingen van Duinkerke II, op Hollandveen, op Afzettingen van 
Calais IV, op (dekzand-) Afzettingen van de Formatie van Twente.  
 
 

 
 
Afbeelding 7. De ligging van het onderzoeksgebied (rood omkaderd), geprojecteerd op een uitvergrote uitsnede van de 
Geologische Kaart van Nederland 1: 50.000, Blad Beveland. Bron: Rijks Geologische Dienst. Schaal 1: 25.000. 
 
 

 
 
Afbeelding 8. Het betreffende, uitvergrote deel van Profiellijn A - A’ (Profielen behorende bij de Geologische Kaart van 
Nederland 1: 50.000, Blad Beveland). Deze zuid - noord georiënteerde profiellijn (van links naar rechts) betreft een 
dwarsdoorsnede, op een afstand van circa 1.25 kilometer ten westen van het plangebied. De vergelijkbare ligging van het 
plangebied is rood gemarkeerd. Horizontale schaal 1: 50.000, verticale schaal 1: 1.000.  
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Op basis van de bij de Geologische Kaart van Nederland behorende profielkaarten - en met name op 
basis van Profiel A - A’ - kunnen uitspraken worden gedaan over de te verwachte diepteligging van de 
verschillende afzettingen en de daarmee samenhangende diepteligging van mogelijk aanwezige 
archeologische vindplaatsen (zie Afbeelding 7 en 8). 
 
De top van de Afzettingen van Duinkerke II kan dagzomend worden aangetroffen. De top van het 
Hollandveen kan worden aangetroffen op een diepte van circa 1.6 - 3.0 meter –NAP. De top van de 
Afzettingen van Calais kan worden aangetroffen op een diepte van circa 2.0 - 4.0 meter –NAP.  
 
In het DINO-loket (TNO-GDN) zijn de boorgegevens gearchiveerd van boringen die in het verleden 
zijn uitgevoerd. In het kader van het onderzoek zijn de gegevens geanalyseerd van vier in het DINO-
loket gearchiveerde boringen, die in het verleden in de omgeving van het plangebied zijn uitgevoerd. 
Dit betreft Boring B48F0976, B48F0995, B48F0972 en B48F0999 (zie Afbeelding 9, respectievelijk 
genummerd 1, 2, 3 en 4).  
 
 

 
 
Afbeelding 9. De locatie van de in het DINO-loket gearchiveerde boringen (blauw gemarkeerd en genummerd), ter plaatse 
van en in de omgeving van het plangebied (rood omkaderd). Bron GBKN: Topografische Dienst, Emmen. Schaal 1: 2.500. 
 
De ter plaatse van deze boringen aangetroffen bodemopbouw komt op hoofdlijnen overeen met de 
bodemopbouw die op basis van de Geologische Kaart van Nederland 1: 50.000 kon worden verwacht. 
Op basis van de analyse en de interpretatie van de boorgegevens kan worden geconcludeerd dat ter 
plaatse van de meeste boringen sprake is van een bodemopbouw met (klei-) Afzettingen van 
Duinkerke II, op Hollandveen, op Afzettingen van Calais, op Basisveen, op Afzettingen van de 
Formatie van Twente (dekzand). De top van de Afzettingen van Duinkerke II werd dagzomend 
aangetroffen, op een diepte van 0.3 meter –NAP tot 0.3 meter +NAP.  
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De top van het Hollandveen werd aangetroffen op een diepte van circa 1.7 - 2.1 meter beneden het 
maaiveld (1.6 - 2.2 meter –NAP). De top van de Afzettingen van Calais werd aangetroffen op een 
diepte van circa 2.4 - 3.1 meter beneden het maaiveld (2.3 - 3.2 meter –NAP). De top van het 
Basisveen werd aangetroffen op een diepte van 9.1 meter beneden het maaiveld (9.4 meter –NAP). De 
top van de Afzettingen van de Formatie van Twente werd op een diepte 8.5 - 9.1 meter beneden het 
maaiveld aangetroffen (8.4 - 9.5 meter –NAP). Ter plaatse van Boring B48F0972 werden relatief 
diepreikende Afzettingen van Duinkerke II aangetroffen, ingesneden in de Afzettingen van Calais. 
Hier is sprake van de aanwezigheid van een smalle kreekrug.    
 
Op de Bodemkaart van Nederland, schaal 1: 50.000, 48 Oost Middelburg wordt ter plaatse van het 
plangebied een bebouwde, niet gekarteerde zone weergegeven (zie Afbeelding 10). Op basis van de 
wel gekarteerde omgeving van het plangebied kan worden aangenomen dat het plangebied ter plaatse 
van een zone met de code ‘Mn15A’ ligt. Dat betreft een zone met ‘zeekleigronden, kalkrijke 
vaaggronden, lichte zavel’. Niet uitgesloten kan worden dat het plangebied is gelegen ter plaatse van 
een zone met de code ‘Mn25A/Mn56C’ (‘kalkrijke en kalkarme poldervaaggronden, zware zavel en 
lichte zavel’).  
 
Op de Geomorfologische kaart van Nederland 1: 50.000, 48 (gedeeltelijk) Middelburg - 42 
(Gedeeltelijk) Zierikzee - 47 (Gedeeltelijk) Cadzand wordt ter plaatse van het plangebied een 
bebouwde, niet gekarteerde zone weergegeven (zie Afbeelding 11). Op basis van de wel gekarteerde 
omgeving van het plangebied kan worden aangenomen dat het plangebied is gelegen ter plaatse van 
een zone met de code ‘3L20’ (‘welvingen in getij-afzettingen’).  
 
 

 
 
Afbeelding 10. De locatie van het plangebied (rood omkaderd), geprojecteerd op een uitvergrote uitsnede van de 
Bodemkaart van Nederland 1: 50.000, 48 Oost, Middelburg. Schaal 1: 25.000. 
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Afbeelding 11. De locatie van het plangebied (rood omkaderd), geprojecteerd op een uitvergrote uitsnede van de 
Geomorfologische kaart van Nederland 1: 50.000, 48 (gedeeltelijk) Middelburg - 42 (Gedeeltelijk) Zierikzee - 47 
(Gedeeltelijk) Cadzand. Schaal 1: 25.000. 
 
 
3.2 Archeologische gegevens 
 
Voor een overzicht van de reeds bestaande informatie ten aanzien van archeologische vindplaatsen ter 
plaatse - en in de omgeving - van het plangebied zijn onder meer de archieven van de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed (Archis3), het Zeeuws Archeologisch Archief (ZAA), de Stichting Cultureel 
Erfgoed Zeeland (SCEZ) en de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland, Afdeling Zeeland 
geraadpleegd. 
 
Op de Archeologische Beleidskaart van de Gemeente Goes, Maatregelenkaart-in-lagen, Kaartlaag 1 
(‘Walcheren’), Kaartlaag 2 (‘Hollandveen’) en Kaartlaag 3 (‘Wormer’) wordt ter plaatse van het 
plangebied een zone weergegeven met een hoge verwachting voor wat betreft de aanwezigheid van 
archeologische waarden (Categorie 4, zie Afbeelding 12, 13 en 14).6  
 
Op de Archeologische Beleidskaart van de Gemeente Goes, Maatregelenkaart-in-lagen, Kaartlaag 4 
(‘Pleistoceen’) wordt ter plaatse van het plangebied een zone weergegeven met een gematigde 
verwachting voor wat betreft de aanwezigheid van archeologische waarden (Categorie 5, zie 
Afbeelding 15).7  
 
                                                           
6 Brugman e.a., 2011 
7 Brugman e.a., 2011 
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Afbeelding 12. De ligging van het plangebied (rood omkaderd), geprojecteerd op een uitsnede van de Archeologische 
Beleidskaart van de Gemeente Goes, Maatregelenkaart-in-lagen, Kaartlaag 1 (‘Walcheren’). Het plangebied ligt ter plaatse 
van een zone met een hoge verwachting voor wat betreft de aanwezigheid van archeologische waarden (Categorie 4, de 
paarse zone). Bron: Brugman e.a., 2011. Schaal 1: 10.000. 
 

 
 
Afbeelding 13. De ligging van het plangebied (rood omkaderd), geprojecteerd op een uitsnede van de Archeologische 
Beleidskaart van de Gemeente Goes, Maatregelenkaart-in-lagen, Kaartlaag 2 (‘Hollandveen’). Het plangebied ligt ter plaatse 
van een zone met een hoge verwachting voor wat betreft de aanwezigheid van archeologische waarden (Categorie 4, de 
paarse zone). Bron: Brugman e.a., 2011. Schaal 1: 10.000. 
 

 
 
Afbeelding 14. De ligging van het plangebied (rood omkaderd), geprojecteerd op een uitsnede van de Archeologische 
Beleidskaart van de Gemeente Goes, Maatregelenkaart-in-lagen, Kaartlaag 3 (‘Wormer’). Het plangebied ligt ter plaatse van 
een zone met een hoge verwachting voor wat betreft de aanwezigheid van archeologische waarden (Categorie 4, de paarse 
zone). Bron: Brugman e.a., 2011. Schaal 1: 10.000. 
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Afbeelding 15. De ligging van het plangebied (rood omkaderd), geprojecteerd op een uitsnede van de Archeologische 
Beleidskaart van de Gemeente Goes, Maatregelenkaart-in-lagen, Kaartlaag 4 (‘Pleistoceen’). Het plangebied ligt ter plaatse 
van een zone met een gematigde verwachting voor wat betreft de aanwezigheid van archeologische waarden (Categorie 5, de 
lichtpaarse zone). Bron: Brugman e.a., 2011. Schaal 1: 10.000.    
 
 
Op de Archeologische Monumentenkaart van de Provincie Zeeland (bron: RCE) wordt ter plaatse van 
het plangebied geen archeologisch monument weergegeven (zie Afbeelding 16). Ten zuidoosten van 
het plangebied wordt wel een archeologisch monument weergegeven. Dat betreft een ‘Terrein van 
hoge archeologische waarde’ (Monument nr. 13.456). Dit betreft de oude stadskern van Goes.   
 
De op grotere afstand van het plangebied gelegen archeologische monumenten zijn buiten 
beschouwing gelaten.  
 
 

 
 
Afbeelding 16. De ligging van het plangebied (rood omkaderd), geprojecteerd op een uitsnede van de Archeologische 
Monumentenkaart van de Provincie Zeeland. Ten zuidoosten van het plangebied ligt een ‘Terrein van hoge archeologische 
waarde’ (paarse zone). Bron: RCE, 2017.  
 
Ter plaatse van het plangebied werd nog geen geregistreerd archeologisch onderzoek uitgevoerd. In de 
directe omgeving van het plangebied zijn in het verleden wel geregistreerde archeologische 
onderzoeken uitgevoerd. Waar deze onderzoeken tot resultaten hebben geleid is op de kaart van 
Archis3 (het centrale archief voor de bekende archeologische vindplaatsen in Nederland) een 
archeologische waarneming weergegeven (zie Afbeelding 17).  
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Dit betreft: 
 
Vondstlocatie Object nr. 1114709 (bij Afbeelding 17 genummerd ‘1’): Hier zijn tijdens een 
archeologisch booronderzoek dat in 2015 is uitgevoerd door Artefact! (Onderzoeksmelding nr. 64670) 
in één boring (een) archeologische indicator(en) aangetroffen. Nadere gegevens zijn echter nog niet 
beschikbaar in Archis of Danseasy. 
 
Waarneming nr. 411.076 (bij Afbeelding 17 genummerd ‘2’): Goes, Middelburgsestraat. Hier zijn 
tijdens een archeologisch booronderzoek archeologische indicatoren aangetroffen uit de Nieuwe Tijd, 
gerelateerd aan een Tiendenschuur. 
 
De overige, op grotere afstand van het plangebied gelegen archeologische vondstmeldingen en 
waarnemingen zijn buiten beschouwing gelaten.  
 
In het archief van de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland, Afdeling Zeeland zijn geen 
aanvullende gegevens aanwezig van archeologische vindplaatsen ter plaatse of in de directe omgeving 
van het plangebied. 8 In het Zeeuws Archeologisch Archief (ZAA) zijn geen aanvullende gegevens 
aanwezig van archeologische vindplaatsen ter plaatse of in de directe omgeving van het plangebied.9  
 

 
 
Afbeelding 17. De ligging van de in Archis3 geregistreerde onderzoeksmeldingen, archeologische monumenten, 
vondstmeldingen en waarnemingen, in de omgeving van het plangebied (groen omkaderd). De geregistreerde waarnemingen 
zijn genummerd ‘1’ en ‘2’. ‘1 - 6’. Bron: Archis3, 2017.  
 
3.3 Historische gegevens 
 
Het plangebied ligt ten noordwesten van de oude binnenstad van Goes, ter plaatse van de Goessche 
Polder. Deze polder werd waarschijnlijk definitief bedijkt in 1331 - 1332. 10    
 
In het kader van de analyse van de historische informatie zijn onder meer de kaart van Jacob van 
Deventer uit circa 1560, de kaart van Christiaan Sgrooten uit circa 1570, de kaart van Visscher-Roman 
uit circa 1650, de kaart van Hattinga uit het midden van de 18de eeuw, de Kadastrale Kaart 
(Verzamelplan) uit 1811 - 1832 en de Topografische Kaart uit 1912 - 1913, 1950, 1962, 1972, 1984 en 
1999 en 2010 geraadpleegd.  

                                                           
8 Mededeling van mevrouw D. de Koning, 1 maart 2017. 
9 Mededeling van de heer J. Jongepier, 3 maart 2017. 
10 Wilderom, 1968 
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Het plangebied ligt direct ten noordwesten van het door Jacob van Deventer in 1560 gekarteerde 
gebied. Daarom kunnen er op basis van deze kaart geen uitspraken ten aanzien van het plangebied 
worden gedaan.  
 
Op de kaart van Christiaan Sgrooten uit 1570 en op de kaart van Visscher-Roman uit circa 1650 wordt 
ter plaatse van het plangebied bedijkt gebied weergegeven (zie Afbeelding 18 en 19). Naar alle 
waarschijnlijkheid was er ter plaatse van het plangebied toen geen sprake van de aanwezigheid van 
bebouwing.  Op de meer gedetailleerde kaart van Hattinga uit circa 1750 wordt ter plaatse van het 
plangebied geen bebouwing weergegeven (zie Afbeelding 20). Ook op de Kadastrale Kaart uit 1811 - 
1832 (Verzamelplan) en de Topografische Kaart uit 1912 - 1913 wordt ter plaatse van het plangebied 
geen bebouwing weergegeven (zie Afbeelding 21 en 22).  
 
Omstreeks 1972 werd direct ten noorden van het plangebied de Ringbaan West aangelegd (zie 
Afbeelding 23). Het plangebied bleef in ieder geval tot 1984 onbebouwd.  
 
 

 
 
Afbeelding 18. De globale locatie van het plangebied (gemarkeerd met een blauwe stip), geprojecteerd op een uitsnede van 
de kaart van Christiaan Sgrooten uit circa 1570 A.D. 
 

 
 
Afbeelding 19. De globale locatie van het plangebied (gemarkeerd met een blauwe stip), geprojecteerd op een uitsnede van 
de kaart van Visscher-Roman uit circa 1650 A.D. 
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Op de Topografische Kaart uit 1984 wordt ter plaatse van het westelijke deel van het plangebied 
bebouwing weergegeven (zie Afbeelding 24). Dat betreft een bedrijfsgebouw. Deze bebouwing is niet 
onderkelderd en niet onderheid. De funderingen zijn gelegen op een diepte van circa 0.50 - 0.75 meter 
beneden het maaiveld. Het overige deel van het plangebied werd ingericht als verhard bedrijfsterrein.  
 
Deze inrichting bleef, op hoofdlijnen, tot in de huidige tijd gehandhaafd. Er zijn geen aanwijzingen 
voor de aanwezigheid van grootschalige bodemverstoringen ter plaatse van het plangebied. 
 
 

 
 
Afbeelding 20. De globale ligging van het plangebied (blauw gemarkeerd), geprojecteerd op een uitsnede van de kaart van 
Hattinga uit circa 1750 A.D. 
 

 
 
Afbeelding 21. De ligging van het plangebied (blauw gemarkeerd), geprojecteerd op een uitsnede van de Kadastrale Kaart 
uit 1811 - 1832 (Verzamelplan). 
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Afbeelding 22. De ligging van het plangebied (blauw omkaderd), geprojecteerd op een uitvergrote uitsnede van de 
Topografische Kaart uit 1912 - 1913. Schaal 1: 10.000. 
 
 

 
 
Afbeelding 23 De ligging van het plangebied (blauw omkaderd) geprojecteerd op een uitvergrote uitsnede van de 
Topografische Kaart uit 1972.  
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Afbeelding 24 De ligging van het plangebied (blauw omkaderd) geprojecteerd op een uitvergrote uitsnede van de 
Topografische Kaart uit 1984.  
 
Het gemeentearchief van de Gemeente Goes is per e-mail benaderd met de vraag of er voor het 
plangebied relevante historische informatie beschikbaar was. Helaas was er ten tijde van de afronding 
van deze rapportage nog geen reactie ontvangen. 
 
 
3.4 Luchtfoto’s 
 
In het kader van het onderzoek zijn luchtfoto’s geraadpleegd uit 1959 (zie Afbeelding 25) en uit 2013 
(Google-Earth, zie Afbeelding 26).  
 
Op de luchtfoto uit 1959 is te zien het plangebied toen onbebouwd was en in gebruik was als 
akkerland, boomgaard of grasland. Op de luchtfoto uit 2013 is te zien het plangebied toen bebouwd 
was en in gebruik was als bedrijfsterrein.  
 
Er zijn geen aanwijzingen zichtbaar voor de aanwezigheid van archeologische resten ter plaatse van 
het plangebied. De kwaliteit van deze foto’s is feitelijk ook onvoldoende voor een gedegen luchtfoto-
analyse. Alleen zeer evidente archeologische en/of geologische fenomenen zouden op deze foto’s 
kunnen worden waargenomen. 
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Afbeelding 25. De globale ligging van het plangebied (blauw omkaderd), geprojecteerd op een uitsnede van een luchtfoto 
uit 1959.  
 
 

 
 
Afbeelding 26. De ligging van het plangebied (rood omkaderd), geprojecteerd op een uitsnede van een luchtfoto uit 2013. 
Bron: Google-Earth.  
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3.5 Actueel Hoogtebestand Nederland  
 
In het kader van het onderzoek is het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) geraadpleegd (zie 
Afbeelding 27). Het maaiveld ligt ter plaatse van het plangebied op een hoogte van circa 0.5 - 1.0 
meter +NAP.  
 
 

 
 
Afbeelding 27. De globale ligging van het plangebied (rood omkaderd), geprojecteerd op een uitsnede van het Actueel 
Hoogtebestand (AHN). De oranje en gele zones betreffen de hoger gelegen zones, de blauwe en groene zones betreffen de 
lager gelegen zones. Bron: AHN (http://www.ahn.nl), 2017. 
 
 

3.6 Archeologisch Verwachtingsmodel 
 
Ter plaatse van het plangebied kan een bodemopbouw worden verwacht met (kom-) Afzettingen van 
Duinkerke II, op Hollandveen, op Afzettingen van Calais, op Basisveen, op Afzettingen van de 
Formatie van Twente (dekzand).  
 
In deze regio kunnen archeologische resten aanwezig zijn uit de periode van het Laat Neolithicum t/m 
de Nieuwe Tijd. In deze regio zijn archeologische resten aangetroffen uit de periode van het Laat 
Neolithicum t/m de Nieuwe Tijd. 
 
Op de Archeologische Beleidskaart van de Gemeente Goes, Maatregelenkaart-in-lagen, Kaartlaag 1 
(‘Walcheren’) wordt ter plaatse van het plangebied een zone weergegeven met een hoge verwachting 
voor wat betreft de aanwezigheid van archeologische waarden (Categorie 4). Op en in de top van de 
dagzomende (kom-) Afzettingen van Duinkerke II zouden hier archeologische resten uit de 
Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd kunnen worden aangetroffen, vanaf een diepte van circa 0.3 meter 
beneden het maaiveld. Op basis van de analyse van de historische informatie en van de oude kaarten 
kan echter worden geconcludeerd dat er ter plaatse van het plangebied geen archeologische resten uit 
de Nieuwe Tijd kunnen worden verwacht.  
 
Op de Archeologische Beleidskaart van de Gemeente Goes, Maatregelenkaart-in-lagen, Kaartlaag 2 
(‘Hollandveen’) wordt ter plaatse van het plangebied een zone weergegeven met een hoge 
verwachting voor wat betreft de aanwezigheid van archeologische waarden (Categorie 4).  

http://www.ahn.nl/
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Archeologische vindplaatsen uit de IJzertijd en de Romeinse Tijd kunnen hier worden aangetroffen op 
en in de top van het intacte Hollandveen, op een diepte van circa 1.7 - 2.1 meter beneden het maaiveld 
(1.6 - 2.2 meter –NAP). 
 
Op de Archeologische Beleidskaart van de Gemeente Goes, Maatregelenkaart-in-lagen, Kaartlaag 3 
(‘Wormer’) wordt ter plaatse van het plangebied een zone weergegeven met een hoge verwachting 
voor wat betreft de aanwezigheid van archeologische waarden (Categorie 4). Archeologische 
vindplaatsen uit het Laat Neolithicum en de Vroege Bronstijd kunnen worden aangetroffen op en in de 
top van de Afzettingen van Calais IV, op een diepte van circa 2.4 - 3.1 meter beneden het maaiveld 
(2.3 - 3.2 meter –NAP). 
 
Op de Archeologische Beleidskaart van de Gemeente Goes, Maatregelenkaart-in-lagen, Kaartlaag 4 
(‘Pleistoceen’) wordt ter plaatse van het plangebied een zone weergegeven met een gematigde 
verwachting voor wat betreft de aanwezigheid van archeologische waarden (Categorie 5). 
Archeologische vindplaatsen uit het Mesolithicum en het Paleolithicum kunnen hier respectievelijk op 
en in de top van het Basisveen en op en in de top van de Afzettingen van de Formatie van Twente 
worden aangetroffen. Deze afzettingen liggen echter ter plaatse van het plangebied op een dusdanige 
diepte (minimaal 8.5 meter beneden het maaiveld), dat deze verder buiten beschouwing zijn gelaten.  
 
Voor mogelijk aanwezige archeologische vindplaatsen geldt dat vrijwel alle in deze regio te 
verwachten complextypen zouden kunnen voorkomen. Het zou hier immers kunnen gaan om 
nederzettingsterreinen, activiteitenzones, grafvelden, maar ook om akker- en/of weidegebieden, enz. 
De omvang van de mogelijk aan te treffen archeologische sporen is op dit moment nog niet bekend. In 
hoeverre de bodem is verstoord bij het gebruik van delen van het plangebied als akkerland, grasland,  
boomgaard en bedrijfsterrein is niet bekend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 27 

4. Resultaten veldonderzoek 
 
 
4.1 Inleiding 
 
Ten tijde van het veldonderzoek (booronderzoek, IVO-Overig) was ter plaatse van het plangebied 
bebouwing en verharding aanwezig. De uitvoering van een oppervlaktekartering was daardoor niet 
mogelijk. Het maaiveld lag ter plaatse van de boringen op een hoogte van circa 0.48 - 0.56 meter 
+NAP.  
 
 
4.2 Booronderzoek   
 
Binnen het plangebied zijn 4 boringen uitgevoerd (zie Afbeelding 28). Daarom zijn de boringen 
uitgevoerd ter plaatse van de niet verharde randen van het plangebied. 
 
 

 
 
Afbeelding 28. De locaties van de boringen (in rood), geprojecteerd op een uitsnede van de GBKN. Het plangebied is rood 
omkaderd. Bron GBKN: Topografische Dienst Kadaster, 2017. Schaal 1: 1.000. 

 
 
4.3 Bodemopbouw 
 
Op basis van de resultaten van het booronderzoek kan worden geconcludeerd dat ter plaatse van het 
plangebied sprake is van een bodemopbouw met subrecente ophooglagen, op (kom-) Afzettingen van 
Duinkerke II, op Hollandveen, op Afzettingen van Calais IV (zie Afbeelding 29).  
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De top van de Afzettingen van Duinkerke II werd direct onder de subrecent verstoorde/ opgebrachte 
bovenlaag aangetroffen, op een diepte van circa 0.78 - 1.32 meter beneden het maaiveld (circa 0.22 
meter –NAP - 0.84 meter –NAP). Dit betrof een horizont met bruine/ grijsbruine, zwak zandige klei, 
op een dieper niveau overgaand in matig fijn bruingrijs/ grijs zand. Dit zand ging vervolgens weer 
over in een grijze kleilaag met zandbandjes. De Afzettingen van Duinkerke II waren nauwelijks 
kalkhoudend. Het lijkt erop dat de top van de Afzettingen van Duinkerke II niet meer intact aanwezig 
is. Ter plaatse van de boringen werd namelijk een heterogene, vergraven top aangetroffen. Deze 
verstoringen zijn waarschijnlijk gerelateerd aan de inrichting van het gebied als bedrijventerrein in het 
subrecente verleden.   
 
Ter plaatse van alle boringen werd Hollandveen aangetroffen. De top van het Hollandveen werd 
aangetroffen op een diepte van circa 2.60 - 3.13 meter beneden het maaiveld (circa 2.04 - 2.57 meter –
NAP). De top van het Hollandveen was niet duidelijk veraard. Dit is overigens geen indicatie voor de 
mate van intactheid van de top van het Hollandveen of voor de kans op de aanwezigheid van 
archeologische resten in de top van deze horizont. Gezien de diepteligging van de top van het 
Hollandveen en de geringe dikte van deze horizont kan niet worden uitgesloten dat er sprake kan zijn 
van een geërodeerde top. 
 
 
 
 

 
 
Afbeelding 29. Grafische weergave van Boring nr. 1 t/m 4.  
 
Legenda: 
 
Groen:   zand en klei, ophooglaag/ bouwvoor/ teelaarde 
Grijs:    klei, bruin tot bruingrijs/grijs, met baksteenspikkels in top, Afzettingen van Duinkerke II 
Lichtgrijs: zand, bruingrijs tot blauwgrijs, Afzettingen van Duinkerke II 
Bruin:  veen, Hollandveen 
Blauw:    klei, blauwgrijs, met rietwortels, Afzettingen van Calais IV 
Lichtblauw: zand, blauwgrijs, met rietwortels, Afzettingen van Calais IV 
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Ter plaatse van alle boringen werden de Afzettingen van Calais IV aangetroffen. Het betrof 
blauwgrijze klei met rietresten, op een dieper niveau overgaand in zandafzettingen. De top van de 
Afzettingen van Calais IV werd aangetroffen op een diepte van circa 3.16 - 3.71 meter beneden het 
maaiveld (circa 2.60 - 3.23 meter –NAP). Ter plaatse van Boring nr. 4 was sprake van een relatief 
hooggelegen top van deze laag, een aanwijzing dat hier - en in de omgeving - een hoger gelegen rug 
uit deze periode aanwezig is. 
 
 
4.4 Archeologische indicatoren 

 
Ter plaatse van Boring nr. 1, 2 en 3 werden in de top van de Afzettingen van Duinkerke II puinbrokjes 
en puinspikkels aangetroffen. Waarschijnlijk kunnen deze puinbrokjes en puinspikkels worden 
gerelateerd aan het gebruik van het plangebied als akkerland en boomgaard, tot de herinrichting als 
bedrijventerrein. Wellicht kunnen ze ook worden gerelateerd aan deze herinrichtingswerkzaamheden.  
 
Daarbij dient te worden opgemerkt dat het booronderzoek niet was gericht op het opsporen van 
archeologische indicatoren. Daarvoor is deze methode (die vooral tot doel heeft de bodembouw en de 
intactheid daarvan in beeld te brengen) niet geschikt. De afwezigheid van archeologische indicatoren 
in boringen kan dan ook niet worden beschouwd als een indicatie dat er geen archeologische resten 
aanwezig zijn.  
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5. Samenvatting, conclusies en aanbevelingen 
 
 
5.1 Samenvatting en conclusies 
 
Het archeologisch onderzoek is uitgevoerd in het kader van de vergunningprocedure 
(omgevingsvergunning) voor de sloop van de bestaande bebouwing en de bouw van het 
Bedrijfsverzamelgebouw Klein Frankrijk, ter plaatse van Klein Frankrijk 31 te Goes (Gemeente 
Goes). De oppervlakte van het deel van het plangebied waar de bestaande bebouwing zal worden 
afgebroken bedraagt circa 850 vierkante meter. De oppervlakte van het deel van het plangebied waar 
het bedrijfsverzamelgebouw zal worden gerealiseerd bedraagt circa 690 vierkante meter. De 
oppervlakte van het totale plangebied bedraagt circa 0.32 hectare (zie Afbeelding 2 en 3).  
 
In eerste instantie zal de bebouwing ter plaatse van het westelijke deel van het plangebied worden 
afgebroken. Deze bebouwing is niet onderkelderd en niet onderheid. De funderingsdiepte varieert van 
circa 0.50 - 0.75 meter beneden het maaiveld. Vervolgens zal nieuwbouw ter plaatse van het oostelijke 
deel van het plangebied worden gerealiseerd. Deze bebouwing zal worden onderheid. Een palenplan is 
nog niet beschikbaar. De bebouwing zal niet worden onderkelderd. De funderingen zullen worden 
aangelegd op een diepte van circa 0.5 meter beneden het maaiveld.  
 
Op de kaart van het vigerende ‘Bestemmingsplan Goes West’11 wordt ter plaatse van het plangebied 
een zone met een archeologische dubbelbestemming weergegeven (Dubbelbestemming Waarde - 
Archeologie - 2).12 Voor een dergelijke zone geldt op basis van artikel 16 van de 
bestemmingsplanregels een archeologische onderzoeksverplichting wanneer daar in het kader van de 
verlening van een omgevingsvergunning bodemverstoringen worden voorzien met een oppervlakte 
van meer dan 250 m² en met een diepte van meer dan 0.4 meter beneden het maaiveld. In het kader 
van de vergunningprocedure voor de planontwikkeling moest dan ook een Archeologisch 
Bureauonderzoek en een Inventariserend Veldonderzoek door middel van grondboringen (IVO-
Overig) worden uitgevoerd, als eerste stap in de Archeologische Monumentenzorgcyclus. 
 
Op basis van het door SOB Research opgestelde Plan van Aanpak (d.d. 13 februari 2017) heeft 
RoosRos Architecten op 14 februari 2017 aan SOB Research opdracht verleend om het archeologisch 
onderzoek uit te voeren. 
 
In het kader van het Archeologisch Bureauonderzoek zijn verschillende archieven geraadpleegd om 
inzicht te verkrijgen in de bestaande geologische, archeologische en historische informatie. Op basis 
van het Archeologisch Bureauonderzoek is een gespecificeerd Archeologisch Verwachtingsmodel 
opgesteld. In het kader van het veldwerk, dat op 6 maart 2017 is uitgevoerd, ter toetsing - en ter 
aanvulling - van het Archeologisch Verwachtingsmodel, zijn 4 boringen uitgevoerd, tot een diepte van 
maximaal 4.5 meter beneden het maaiveld.  
 
Op basis van het Archeologisch Bureauonderzoek en het booronderzoek (IVO-Overig) kunnen de 
volgende conclusies worden getrokken: 
 
Ter plaatse van het plangebied is een bodemopbouw aanwezig met een subrecente ophooglaag, op 
(kom-) Afzettingen van Duinkerke II, op Hollandveen, op Afzettingen van Calais, op Basisveen, op 
Afzettingen van de Formatie van Twente (dekzand).  
 

                                                           
11 Dit bestemmingsplan is door de Gemeente Goes vastgesteld op 21 maart 2013.  
12 Deze archeologische verwachting en de daarmee samenhangende bestemmingsplanregels zijn gebaseerd op de 
Archeologische Beleidskaart van de Gemeente Goes, Maatregelenkaart-in-lagen, Kaartlaag 1; zie Brugman e.a., 
2011. Deze Archeologische Beleidskaart werd door de Gemeente Goes vastgesteld in 2011. 
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In deze regio kunnen archeologische resten aanwezig zijn uit de periode van het Laat Paleolithicum 
t/m de Nieuwe Tijd. In deze regio zijn archeologische resten aangetroffen uit de periode van het Laat 
Neolithicum t/m de Nieuwe Tijd. 
 
Op en in de top van de (kom-) Afzettingen van Duinkerke II zouden hier archeologische resten kunnen 
worden aangetroffen uit de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd, vanaf een diepte van circa 0.78 - 1.32 
meter beneden het maaiveld (0.22 - 0.84 meter –NAP). De top van de Afzettingen van Duinkerke II is 
echter ter plaatse van het plangebied niet intact aanwezig. Op basis van de analyse van de historische 
informatie en van de oude kaarten kan eveneens worden geconcludeerd dat er ter plaatse van het 
plangebied geen archeologische resten uit de Nieuwe Tijd kunnen worden verwacht. De 
daadwerkelijke kans op de aanwezigheid van intacte archeologische resten uit de Middeleeuwen en de 
Nieuwe Tijd ter plaatse van het plangebied wordt dan ook klein geacht. 
 
Archeologische resten uit de IJzertijd en de Romeinse Tijd kunnen worden aangetroffen op en in de 
top van het intacte Hollandveen, op een diepte van circa 2.60 - 3.13 meter beneden het maaiveld (2.04 
- 2.57 meter –NAP). De top van het Hollandveen lijkt hier echter te zijn geërodeerde. De kans op de 
aanwezigheid van intacte archeologische resten uit deze perioden wordt dan ook klein tot middelgroot 
geacht. 
 
Archeologische resten uit het Laat Neolithicum en de Vroege Bronstijd kunnen worden aangetroffen 
op en in de top van de Afzettingen van Calais IV, op een diepte van circa 3.16 - 3.71 meter beneden 
het maaiveld (2.60 - 3.23 meter –NAP). Op basis van de diepteligging wordt de kans op de 
aanwezigheid van archeologische resten op en in de top van deze horizont middelhoog tot hoog 
geacht. Vooral ter plaatse van de meest hooggelegen top van deze laag ( Boring nr. 4) lijkt sprake te 
zijn van een hoger gelegen rug, waar een grotere kans bestaat voor wat betreft de aanwezigheid van 
archeologische resten uit deze periode. 
 
Archeologische resten uit het Mesolithicum en het Paleolithicum kunnen hier respectievelijk op en in 
de top van het Basisveen en op en in de top van de Afzettingen van de Formatie van Twente worden 
aangetroffen. Deze afzettingen liggen echter ter plaatse van het plangebied op een dusdanige diepte 
(minimaal 8.5 meter beneden het maaiveld), dat deze verder buiten beschouwing zijn gelaten.  
 
Voor mogelijk aanwezige archeologische vindplaatsen geldt dat vrijwel alle in deze regio te 
verwachten complextypen zouden kunnen voorkomen. Het zou hier immers kunnen gaan om 
nederzettingsterreinen, activiteitenzones, grafvelden, maar ook om akker- en/of weidegebieden, enz. 
De omvang van de mogelijk aan te treffen archeologische sporen is op dit moment nog niet bekend.  
 
 
5.2 Aanbevelingen 
 
Op basis van het uitgevoerde Archeologisch Bureauonderzoek en booronderzoek (IVO-Overig) kan 
worden geconcludeerd dat de uitvoeringswerkzaamheden binnen het plangebied niet zullen leiden tot 
de aantasting van archeologische waarden. Er is tot op relatief grote diepte sprake van Afzettingen van 
Duinkerke II. De kans op de aanwezigheid van intacte archeologische resten in de top van deze 
afzettingen wordt echter klein geacht. Oudere archeologische resten kunnen alleen worden 
aangetroffen vanaf een diepte van meer dan 2.6 meter beneden het maaiveld. Mochten dergelijke 
archeologische resten aanwezig zijn dan zullen deze als gevolg van de voorgenomen 
inrichtingswerkzaamheden niet, of slechts in zeer beperkte mate (alleen als gevolg van het aanbrengen 
van de heipalen) worden aangetast. 
 
Archeologisch vervolgonderzoek wordt dan ook niet noodzakelijk geacht.  
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Verklarende woordenlijst 
 
 
antropogeen  door menselijk handelen 
 
C14 datering bepaling van het gehalte aan radioactieve koolstof (C14) van organisch 

materiaal (hout, houtskool, schelpen, etc.) waaruit de ouderdom kan worden 
afgeleid. Deze ouderdom wordt opgegeven in jaren voor 1950 A.D. 

 
dekzand fijn zand,  voornamelijk afgezet door wind 
 
differentiële klink verschijnsel waarbij zones door geologische of fysische processen laag of 

hoog ten opzichte van elkaar komen te liggen; ook wel omgekeerde klink of 
reliëfinversie genoemd  

 
dy organische afzetting, bestaande uit fijn verdeelde afgestorven plantenresten, in 

stilstaand water bezonken 
 
erosie verzamelnaam voor processen die het aardoppervlak aantasten en los 

materiaal afvoeren. Dit vindt voornamelijk plaats door de inwerking van wind, 
ijs of stromend water  

 
estuarium een min of meer trechtervormige monding van een rivier, die binnen het 

bereik van getijdestromingen ligt 
 
eutroof veen veen dat is ontstaan in een voedselrijk milieu  
 
fluviatiel onder invloed van een rivier 
 
geul rivier- of kreekbedding 
 
gorzenlandschap gebied dat boven het gemiddelde hoogwaterpeil ligt en pas bij de hoogste 

vloeden onderloopt 
 
gyttja organische afzetting, bestaande uit fijn verdeelde afgestorven plantenresten, in 

stilstaand water bezonken 
 
Hollandveen Alle veenpakketten die gedurende het Holoceen zijn ontstaan met 

uitzondering van het basisveen. De definitie van ‘Hollandveen’ betreft dus in 
feite bijna alle veenpakketten die gedurende de afgelopen 8.000 jaar zijn 
ontstaan  

 
Holoceen jongste geologisch tijdvak (vanaf de laatste IJstijd: circa 10.000 jaar voor Chr. 

tot heden) 
 
in situ bewaard gebleven binnen de oorspronkelijke context/ locatie; dit met name 

met betrekking tot onverstoorde archeologische sporen en vondsten 
 
klink maaivelddaling van veen- en kleigronden door ontwatering, oxidatie van 

organisch materiaal en krimp 
 
lagunair, lagune ondiepe baai, beschermd tegen open zee door een strandwal of haf 
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marien het milieu waar sedimentatie plaatsvindt die direct wordt beïnvloed door de 
zee  

 
meanderen zich bochtig door het landschap slingeren (van waterlopen) 
 
mesotroof veen veen, dat in matig voedselrijk milieu is ontstaan  
 
modderklei afzettingen in het perimariene gebied, bestaande uit kleiige venen en venige 

kleien 

moernering veenafgraving, hoofdzakelijk ten behoeve van zoutwinning en de winning van 
brandstof (turf) 

 
oligotroof veen veen dat is ontstaan in voedselarm, relatief droog milieu  
 
oxidatie (traag) verbrandingsproces van organisch materiaal in reactie met zuurstof  
 
perimarien het milieu, waarin de sedimentatie wordt beïnvloed door de zee (via het rivier- 

en kreekstelsel), maar waar mariene afzettingen van betekenis ontbreken 
 
Pleistoceen geologisch tijdperk dat ongeveer 2.5 miljoen jaar geleden begon. De tijd van 

de IJstijden, maar ook van gematigd warme perioden. Het Pleistoceen 
eindigde met het begin van het Holoceen  

 
pollenanalyse statistische studie van stuifmeelkorrels en sporen, die in sedimenten gevonden 

worden. Doel is onder meer milieureconstructie 
 
regressiefase periode waarin het water zich terugtrekt (als gevolg van een daling van de 

zeespiegel , of als gevolg van sluiting van strandwallencomplex) na een 
transgressiefase 

 
sediment afzetting gevormd door bezinksel of neerslag 
 
sondeerijzer lange, dunne metalen 'prikstok', die onder meer wordt gebruikt om 

antropogene sporen te op te sporen 
 
strandwal een onder directe invloed van de zee ontstane zandrug evenwijdig met de 

kustlijn, meestal aan de rand van een strandvlakte 
 
strandvlakte een door de directe werking van de zee ontstane zandvlakte langs de kust  
 
stroomrug restant van een door zand- en klei-afzettingen verlandde, oude stroomgeul. 

Door differentiële klink meestal hoger gelegen dan de omgeving 
 
transgressiefase fase waarin de invloed van de zee zich landinwaarts uitbreidt (als gevolg van 

stijging van de zeespiegel of als gevolg van erosie van het 
strandwallencomplex)    

 
verlandingsklei  klei die aan het einde van een transgressiefase wordt afgezet 
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Bijlage 1 
Administratieve gegevens 
 
 
Projectnaam: Archeologisch Bureauonderzoek en Inventariserend 

Veldonderzoek door middel van grondboringen  
‘Plangebied Klein Frankrijk 31’, Goes, Gemeente Goes 

SOB Research Project nr.: 2484-1702 

Opdrachtgever: RoosRos Architecten 
’s-Gravenpolderseweg 1c, 4462 CC Goes  
Contactpersoon: de heer S. Priemis 
Tel. :    0113 – 237650   
Mob.:   06 - 51495411 
E-mail: sp@roosros.nl 

Uitvoerder: SOB Research 
Hofweg 13, Heinenoord 
Contactpersoon: de heer J. E. van den Bosch 
Postbus 5060, 3274 ZK Heinenoord 
Tel.:      0186 - 604 432 
Fax:      0575 - 476 139 
E-mail: sobresearch@wxs.nl 

Bevoegde overheid:  College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente 
Goes 
Postbus 2118, 4460 MC Goes 
Contactpersoon: de heer A. Dorleijn 
Tel.:     0113 - 249714 
Fax:      0113 - 230876 
E-mail: a.dorleijn@goes.nl 

Archeologisch adviseur van de 
bevoegde overheid: 

Contactpersoon: de heer K. J. R. Kerckhaert (OAS) 
Postbus 49, 4330 AA, Middelburg 
Tel.:     0118 - 670613  
Fax:      0118 - 670880  
Mob.:   06 - 20436477  
E-mail: k.kerckhaert@oes.nl 

Datum opdracht: 14 februari 2017 
Datum conceptrapport: 8 maart 2017  
Datum definitief rapport: 12 april 2017 
Provincie: Zeeland  
Gemeente: Goes 
Plaats: Goes 
Toponiem: Klein Frankrijk 31 
Kadastrale gegevens: Kadastrale Gemeente Goes, Sectie A, nr. 3815, 3816 en 

3817. 
Huidige situatie: Bebouwd en verhard. 
Toekomstige situatie: Bebouwd en verhard. 
Kaartblad: 48F 
Geologie: Afzettingen van Duinkerke II, op Hollandveen, op 

Afzettingen van Calais, op Basisveen, op Afzettingen van de 
Formatie van Twente. 

Geomorfologie: Bebouwing. 
Bodemtype: Bebouwing. 
Grondwatertrap: Bebouwing, oppervlaktewater. 

mailto:sobresearch@wxs.nl
mailto:a.dorleijn@goes.nl
mailto:kjr.kerckhaert@scez.nl
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NAP-hoogte maaiveld: Circa 0.4 - 0.6 meter +NAP.  
Coördinaten plangebied: Zuidwest: 

Zuidoost: 
Noordwest: 
Noordoost: 

50.383/ 392.109 
50.440/ 392.113 
50.363/ 392.149 
50.435/ 392.158 

Oppervlakte plangebied: Circa 0.32 hectare. 
Kaart plangebied: Zie Afbeelding 3 en 4. 
CMA/ AMK-status: N.v.t. 
CAA -nr.: N.v.t. 
CMA -nr.: N.v.t. 
ARCHIS-Monument nr.: N.v.t. 
ARCHIS-Vondstmelding nr.: N.v.t. 
ARCHIS-Waarneming nr.: N.v.t. 
ARCHIS-Onderzoeksmelding nr.: 4036710100 
ZAA-Vondstmelding nr.: Geen aanvullende gegevens. 
Deponering documentatie: Zeeuws Archeologisch Archief (ZAA) 

Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ) 
Postbus 49, 4330 AA Middelburg 
Het Schuitvlot 
Looierssingel 2, 4331 NK Middelburg 
Beheerder: de heer J. J. B. Kuipers 
Tel. :     0118 - 670879 
E-mail: jjb.kuipers@scez.nl 

Deponering vondstmateriaal:  Depothouder: 
Het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie 
Zeeland  
Postbus 6001, 4330 LA Middelburg 
Contactpersoon voor de selectie/ de-selectie van 
vondstmateriaal:  
De heer R. M. van Dierendonck (SCEZ)  
Tel.:     0118 - 670877 
E-mail: depot@scez.nl 
 
Deponering vondstmateriaal:  
Zeeuws Archeologisch Depot (ZAD)  
Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland 
Het Schuitvlot 
Looierssingel 2, 4331 NK Middelburg 
Depotbeheerder: de heer J. J. H van den Berg 
Tel:       0118 - 670324  
E-mail: jjh.vanden.berg@scez.nl 

Deponering digitale documentatie: E-depot (www.edna.nl) 
  
 
 
 
 
 

 
 

 
 

mailto:jjb.kuipers@scez.nl
mailto:depot@scez.nl
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Bijlage 2 
Archeologische en geologische tijdschaal 
 
 

 
In dit overzicht zijn de geologische en archeologische hoofdperioden weergegeven. De dateringen in de 
middenkolom (voor en na Chr.) zijn gekalibreerd en bieden de betrouwbaarste dateringen. Bron: RCE, 2014. 
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Bijlage 3 
Overzicht voor het Holocene gebied van de gebruikelijke 
lithostratigrafische indeling en de vertaling naar de 
lithostratigrafie van De Mulder et al., 2003 
 
 
Gebruikelijke terminologie Terminologie van De Mulder et al., 2003 
  
Afzettingen van Duinkerke III (a, b) Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren 
Afzettingen van Duinkerke II Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren 
Afzettingen van Duinkerke I (a, b) Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren 
Afzettingen van Duinkerke O Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren 
  
Hollandveen Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket 
Basisveen Formatie van Nieuwkoop, Basisveen Laag 
  
Afzettingen van Calais IV Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Wormer 
Afzettingen van Calais III Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Wormer 
Afzettingen van Calais II Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Wormer 
Afzettingen van Calais I Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Wormer 
  
Jonge Duin- en Strandafzettingen Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl 
Oude Duin- en Strandafzettingen Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Zandvoort 
  
Afzettingen van de Formatie van Twente 
(dekzand) 

Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden 

  
Afzettingen van de Formatie van Kreftenheye 
(rivierduinen) 

Formatie van Boxtel, Laagpakket van Delwijnen 

Afzettingen van de Formatie van Kreftenheye Formatie van Kreftenheye 
Afzettingen van de Formatie van Kreftenheye 
(Afzettingen van Wijchen) 

Formatie van Kreftenheye, Laag van Wijchen 

  
Afzettingen van Tiel III Formatie van Echteld 
Afzettingen van Tiel II Formatie van Echteld 
Afzettingen van Tiel I (a, b) Formatie van Echteld 
Afzettingen van Tiel O Formatie van Echteld 
  
Afzettingen van Gorkum IV Formatie van Echteld 
Afzettingen van Gorkum III Formatie van Echteld 
Afzettingen van Gorkum II Formatie van Echteld 
Afzettingen van Gorkum I Formatie van Echteld 
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Bijlage 4   
Overzicht Boorgegevens  
 

 Boring: 1 Coördinaten: X: 50.387,0 NAP: 0,56 Beschrijver: FK 
 Y: 392.109,9 Oxi/red: Boorder: FK Datum: 06-03-2017 
 Opmerking: 

 Diepte: Grondsoort: Kleur: Horizont: Interpretatie: 
 0.00 - 0.15 zeer fijn zand, sterk kleiïg,  donker bruin Opgebracht, (sub-)recent 
 sterk humeus 

 Lithologie: Consistentie: 0 Organische Inhoud: 

 Opmerking: teelaarde 
 Boortype: Edelman 7 

 Diepte: Grondsoort: Kleur: Horizont: Interpretatie: 
 0.15 - 0.40 zeer fijn zand, sterk kleiïg licht bruin grijs Opgebracht, (sub-)recent 

 Lithologie: heterogeen Consistentie: 0 Organische Inhoud: 
 met roestvlekken 

 Opmerking: met baksteenbrokjes 
 Boortype: Edelman 7 

 Diepte: Grondsoort: Kleur: Horizont: Interpretatie: 
 0.40 - 0.78 matig fijn zand licht grijs Bouwzand 

 Lithologie: Consistentie: 0 Organische Inhoud: 

 Opmerking: 
 Boortype: Guts 3 

 Diepte: Grondsoort: Kleur: Horizont: Interpretatie: 
 0.78 - 0.99 klei, sterk zandig bruin Afz. van Duinkerke 

 Lithologie: met roestvlekken Consistentie: Sterk gerijpt Organische Inhoud: 

 Opmerking: met baksteenspikkels, nauwelijks zoutzuurreactie 
 Boortype: Guts 3 

 Diepte: Grondsoort: Kleur: Horizont: Interpretatie: 
 0.99 - 1.33 klei licht bruin grijs Afz. van Duinkerke 

 Lithologie: met roestvlekken Consistentie: Sterk gerijpt Organische Inhoud: 
 naar onder zandig 

 Opmerking:    nauwelijks zoutzuurreactie 
 Boortype: Guts 3 

 Diepte: Grondsoort: Kleur: Horizont: Interpretatie: 
 1.33 - 1.69 zeer fijn zand, sterk kleiig licht bruin grijs Afz. van Duinkerke 

 Lithologie: met roestvlekken Consistentie: 0 Organische Inhoud: schelpgruis 

 Opmerking:  nauwelijks zoutzuurreactie 
 Boortype: Guts 3 
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 Diepte: Grondsoort: Kleur: Horizont: Interpretatie: 
 1.69 - 2.58 zeer fijn zand, matig kleiïg grijs blauw Afz. van Duinkerke 

 Lithologie: licht roestig Consistentie: 0 Organische Inhoud: schelpgruis 

 Opmerking:   nauwelijks zoutzuurreactie 
 Boortype: Guts 3 

 Diepte: Grondsoort: Kleur: Horizont: Interpretatie: 
 2.58 - 3.13 klei grijs Afz. van Duinkerke 

 Lithologie: met zandlaagjes Consistentie: Ongerijpt Organische Inhoud: plantenresten 

 Opmerking:   nauwelijks zoutzuurreactie 
 Boortype: Guts 3 

 Diepte: Grondsoort: Kleur: Horizont: Interpretatie: 
 3.13 - 3.72 veen donker bruin Hollandveen 

 Lithologie: veen, sterk amorf Consistentie: 0 Organische Inhoud: 

 Opmerking: 
 Boortype: Guts 3 

 Diepte: Grondsoort: Kleur: Horizont: Interpretatie: 
 3.72 - 4.05 klei blauw grijs Afz. van Calais 

 Lithologie: Consistentie: Ongerijpt Organische Inhoud: riet (wortels) 

 Opmerking: 
 Boortype: Guts 3 

 Diepte: Grondsoort: Kleur: Horizont: Interpretatie: 
 4.05 - 4.50 zeer fijn zand blauw grijs Afz. van Calais 

 Lithologie: met kleilaagjes Consistentie: 0 Organische Inhoud: 

 Opmerking: 
 Boortype: Guts 3 

 Boring: 2 Coördinaten: X: 50.435,2 NAP: 0.48 Beschrijver: FK 
 Y: 392.118,7 Oxi/red: Boorder: FK Datum: 06-03-2017 
 Opmerking: 

 Diepte: Grondsoort: Kleur: Horizont: Interpretatie: 
 0.00 - 0.25 zeer fijn zand, sterk kleiig,  donker bruin Opgebracht, (sub-)recent 
 sterk humeus 

 Lithologie: Consistentie: 0 Organische Inhoud: 

 Opmerking: teelaarde 
 Boortype: Edelman 7 

 Diepte: Grondsoort: Kleur: Horizont: Interpretatie: 
 0.25 - 1.07 matig fijn zand licht grijs Bouwzand 

 Lithologie: Consistentie: 0 Organische Inhoud: 

 Opmerking: 
 Boortype: Guts 3 
 Diepte: Grondsoort: Kleur: Horizont: Interpretatie: 
 1.07 - 1.32 klei grijs Vergraven 

 Lithologie: met roestvlekken Consistentie: Ongerijpt Organische Inhoud: 
 heterogeen 

 Opmerking: 
 Boortype: Guts 3 
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 Diepte: Grondsoort: Kleur: Horizont: Interpretatie: 
 1.32 - 1.48 klei grijs Afz. van Duinkerke 

 Lithologie: Consistentie: Sterk gerijpt Organische Inhoud: 

 Opmerking: met baksteenbrokjes, nauwelijks zoutzuurreactie 
 Boortype: Guts 3 

 Diepte: Grondsoort: Kleur: Horizont: Interpretatie: 
 1.48 - 2.58 zeer fijn zand grijs blauw Afz. van Duinkerke 

 Lithologie: licht roestig Consistentie: 0 Organische Inhoud: 

 Opmerking:  nauwelijks zoutzuurreactie 
 Boortype: Guts 3 

 Diepte: Grondsoort: Kleur: Horizont: Interpretatie: 
 2.58 - 3.05 klei grijs Afz. van Duinkerke 

 Lithologie: met zandlaagjes Consistentie: Ongerijpt Organische Inhoud: schelpresten 

 Opmerking:   nauwelijks zoutzuurreactie 
 Boortype: Guts 3 

 Diepte: Grondsoort: Kleur: Horizont: Interpretatie: 
 3.05 - 3.71 veen donker bruin Hollandveen 

 Lithologie: veen, sterk amorf Consistentie: 0 Organische Inhoud: 

 Opmerking:   
 Boortype: Guts 3 

 Diepte: Grondsoort: Kleur: Horizont: Interpretatie: 
 3.71 - 4.29 klei blauw grijs Afz. van Calais 

 Lithologie: bovenin venig Consistentie: Ongerijpt Organische Inhoud: riet (wortels) 

 Opmerking:   
 Boortype: Guts 3 

 Diepte: Grondsoort: Kleur: Horizont: Interpretatie: 
 4.29 - 4.50 zeer fijn zand, sterk kleiig blauw grijs Afz. van Calais 

 Lithologie: Consistentie: 0 Organische Inhoud: 

 Opmerking: 
 Boortype: Guts 3 

 Boring: 3 Coördinaten: X: 50.369,1 NAP: 0.61 Beschrijver: FK 
 Y: 392.150,7 Oxi/red: Boorder: FK Datum: 06-03-2017 
 Opmerking: 
 Diepte: Grondsoort: Kleur: Horizont: Interpretatie: 
 0.00 - 0.10 zeer fijn zand, sterk kleiig,  donker bruin Opgebracht, (sub-)recent 
 sterk humeus 

 Lithologie: Consistentie: 0 Organische Inhoud: 

 Opmerking: teelaarde 
 Boortype: Edelman 7 

 Diepte: Grondsoort: Kleur: Horizont: Interpretatie: 
 0.10 - 0.60 matig fijn zand bruin Opgebracht, (sub-)recent 

 Lithologie: heterogeen Consistentie: 0 Organische Inhoud: 

 Opmerking: met baksteenbrokjes en grindjes 
 Boortype: Guts 3 
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 Diepte: Grondsoort: Kleur: Horizont: Interpretatie: 
 0.60 - 1.37 klei grijs Opgebracht, (sub-)recent 

 Lithologie: heterogeen Consistentie: 0 Organische Inhoud: 

 Opmerking: met baksteenbrokjes 
 Boortype: Guts 3 

 Diepte: Grondsoort: Kleur: Horizont: Interpretatie: 
 1.37 - 2.06 klei, sterk zandig grijs blauw Afz. van Duinkerke 

 Lithologie: Consistentie: Ongerijpt Organische Inhoud: 

 Opmerking: bovenin een beetje dy, nauwelijks zoutzuurreactie 
 Boortype: Guts 3 

 Diepte: Grondsoort: Kleur: Horizont: Interpretatie: 
 2.06 - 2.58 zeer fijn zand grijs blauw Afz. van Duinkerke 

 Lithologie: licht roestig Consistentie: 0 Organische Inhoud: 

 Opmerking:  nauwelijks zoutzuurreactie 
 Boortype: Guts 3 

 Diepte: Grondsoort: Kleur: Horizont: Interpretatie: 
 2.58 - 3.11 zeer fijn zand grijs Afz. van Duinkerke 

 Lithologie: Consistentie: 0 Organische Inhoud: schelpresten 

 Opmerking:  nauwelijks zoutzuurreactie 
 Boortype: Guts 3 

 Diepte: Grondsoort: Kleur: Horizont: Interpretatie: 
 3.11 - 3.72 veen bruin Hollandveen 

 Lithologie: veen, sterk amorf Consistentie: 0 Organische Inhoud: 

 Opmerking: 
 Boortype: Guts 3 
 Diepte: Grondsoort: Kleur: Horizont: Interpretatie: 
 3.72 - 4.50 klei blauw grijs Afz. van Calais 

 Lithologie: bovenin venig Consistentie: Ongerijpt Organische Inhoud: riet (wortels) 

 Opmerking: 
 Boortype: Guts 3 

 Boring: 4 Coördinaten: X: 50.430,1 NAP: 0.56 Beschrijver: FK 
 Y: 392.158,8 Oxi/red: Boorder: FK Datum: 06-03-2017 
 Opmerking: 

 Diepte: Grondsoort: Kleur: Horizont: Interpretatie: 
 0.00 - 0.20 zeer fijn zand, sterk kleiig,  donker bruin Opgebracht, (sub-)recent 
 sterk humeus 

 Lithologie: Consistentie: 0 Organische Inhoud: 

 Opmerking: teelaarde 
 Boortype: Edelman 7 

 Diepte: Grondsoort: Kleur: Horizont: Interpretatie: 
 0.20 - 0.78 klei, sterk zandig bruin Opgebracht, (sub-)recent 

 Lithologie: met roestvlekken Consistentie: Sterk gerijpt Organische Inhoud: schelpresten 

 Opmerking: met baksteenbrokjes, nauwelijks zoutzuurreactie 
 Boortype: Guts 3 
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 Diepte: Grondsoort: Kleur: Horizont: Interpretatie: 
 0.78 - 1.32 klei licht grijs bruin Afz. van Duinkerke 

 Lithologie: met roestvlekken Consistentie: Ongerijpt Organische Inhoud: schelpgruis 

 Opmerking:  nauwelijks zoutzuurreactie 
 Boortype: 

 Diepte: Grondsoort: Kleur: Horizont: Interpretatie: 
 1.32 - 1.50 zeer fijn zand licht grijs bruin Afz. van Duinkerke 

 Lithologie: met roestvlekken Consistentie: 0 Organische Inhoud: 

 Opmerking:  nauwelijks zoutzuurreactie 
 Boortype: Guts 3 

 Diepte: Grondsoort: Kleur: Horizont: Interpretatie: 
 1.50 - 2.22 zand, matig kleiig grijs blauw Afz. van Duinkerke 

 Lithologie: licht roestig Consistentie: 0 Organische Inhoud: 

 Opmerking:  nauwelijks zoutzuurreactie 
 Boortype: Guts 3 

 Diepte: Grondsoort: Kleur: Horizont: Interpretatie: 
 2.22 - 2.60 klei grijs Afz. van Duinkerke 

 Lithologie: met zandlaagjes Consistentie: Ongerijpt Organische Inhoud: schelpresten 

 Opmerking:  nauwelijks zoutzuurreactie 
 Boortype: Guts 3 
 Diepte: Grondsoort: Kleur: Horizont: Interpretatie: 
 2.60 - 3.16 veen donker bruin Hollandveen 

 Lithologie: veen, sterk amorf Consistentie: 0 Organische Inhoud: 

 Opmerking: 
 Boortype: Guts 3 

 Diepte: Grondsoort: Kleur: Horizont: Interpretatie: 
 3.16 - 3.35 klei blauw grijs Afz. van Calais 

 Lithologie: Consistentie: Ongerijpt Organische Inhoud: riet (wortels) 

 Opmerking: 
 Boortype: Guts 3 

 Diepte: Grondsoort: Kleur: Horizont: Interpretatie: 
 3.35 - 3.50 zeer fijn zand, sterk kleiig blauw grijs Afz. van Calais 

 Lithologie: Consistentie: 0 Organische Inhoud: 

 Opmerking: 
 Boortype: Guts 3 
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Bijlage 5 
SOB Research: Gegevens 

SOB Research  
Instituut voor Archeologisch en Aardkundig Onderzoek B.V. 
 
 
Bezoekadres Hoofdvestiging:  Hofweg 13, Heinenoord  
Bezoekadres Regio Oost:   Voorsterweg 166, Empe 
 
 
Postadres: Postbus 5060 
3274 ZK Heinenoord 
 
 
Telefoon: 0186 - 604432  Hoofdvestiging Heinenoord  
  0575 - 476439  Regio Oost 
E-mail:  sobresearch@wxs.nl  
Internet: www.sobresearch.nl  
 
 
 
Directeur:  Jhr. J. E. van den Bosch 
Raad van Advies:  J. van de Erve (Voorzitter) 
   Prof. dr. ir. J. T. Fokkema (Vicevoorzitter) 
   J. van Kerchove (Secretaris) 
 
 
 
 
Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek 3543.43.181 
 
BIC RABONL2U 
 
IBAN NL22 RABO 0354 3431 81 
 
KvK Rotterdam 24346983 
 
BTW nr. NL 8118.55.600.B01  
 

mailto:jebosch@worldaccess..nl
http://www.sobresearch.nl/
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Oosterschelderegio Archeologisch Samenwerkingsverband (OAS) 

1 
 

 

__________________________________________________________________________________ 

Dossier/Project:            Archeologisch Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek 

door middel van grondboringen “Plangebied Klein Frankrijk 31’, Goes, 

gemeente Goes. 

Datum: 12-04-2017   

Naam adviseur:  K.J.R. Kerckhaert   

Verzonden aan: A. Dorleijn, E. Blokland (Beide Gemeente Goes) 

Bedrijf: J. Ras (SOB Research) 

__________________________________________________________________________________ 
  
  
Aanleiding Binnen het plangebied “Klein Frankrijk 31 is de initiatiefnemer 

voornemers om de bestaande bebouwing te slopen en nieuwbouw te 
realiseren. Bij het slopen zal de bodem worden verstoord tot 50 cm  -
maaiveld. Bij de bouw zal dit minimaal hetzelfde zijn, oplopend tot 
maximaal 75 cm. Omdat het plangebied in een zone ligt waarvoor vanuit 
het bestemmingsplan “Goes West” een dubbelbestemming Waarde 
Archeologie- 2 geldt is het noodzakelijk bij verstoringen groter dan 
250m2 en dieper dan 40 cm –maaiveld een omgevingsvergunning aan te 
vragen en aanvullende archeologische gegevens aan te leveren. In dit 
kader is een bureauonderzoek met verkennende boringen uitgevoerd. 

  
Resultaten Het bureau- en booronderzoek maakte duidelijk dat de bodem in het 

plangebied bestaat uit afzettingen van het Laagpakket van Walcheren 
(vanaf het Maaiveld) op Hollandveen (vanaf 2.60 meter –maaiveld/ 2.04 
meter – NAP) op afzettingen van het Laagpakket van Wormer (vanaf 
3.16 meter – maaiveld/ 2.60 meter –NAP). Onder deze afzettingen zijn 
zeer waarschijnlijk afzettingen van het Laagpakket van Wierden aanwezig 
maar deze zijn tijdens dit onderzoek niet aangetroffen. 
De studie van historisch bronnenmateriaal maakt duidelijk dat het 
plangebied tot 1984 niet bebouwd is geweest. Hiervoor zijn ook geen 
aanwijzingen aangetroffen in de boringen. De archeologische 
verwachting kan hierdoor naar beneden worden bijgesteld voor de 
afzettingen van het Laagpakket van Walcheren. 
Voor de top van het onderliggende Hollandveen geldt dat uit de 
boringen niet kon worden opgemaakt of en in welke mate deze intact en 
veraard is. Gezien de diepte waarop de top van deze afzetting voorkomt 
kan aangenomen worden dat de top niet meer intact is. De 
archeologische verwachting uit het archeologiebeleid kan hierdoor 
worden bijgesteld naar middelhoog.  
Voor de afzettingen van het Laagpakket van Wormer geldt dat hierin op 
basis van de boringen geen hoogteverschillen konden worden 
geconstateerd. Daarmee vormde het geen geschikte plaats voor 
bewoning en kan de archeologische verwachting voor deze afzetting naar 
laag worden bijgesteld. 

 



Oosterschelderegio Archeologisch Samenwerkingsverband (OAS) 

2 
 

Advies Op basis van de resultaten uit het rapport wordt geadviseerd geen 
verstoringen uit te voeren beneden de 2.60 meter –maaiveld (2.04 meter 
– NAP). De voorgenomen sloop- en bouwwerkzaamheden zullen de 
bodem niet tot op deze diepte verstoren waardoor geen aanvullend 
archeologisch onderzoek noodzakelijk is. 

 
Ondanks dat geen aanvullend archeologisch onderzoek noodzakelijk is 
bestaat de mogelijkheid dat tijdens de graafwerkzaamheden toch 
archeologische resten worden aangetroffen. Hiervoor geldt op basis van 
artikel 5.10 van de Erfgoedwet een meldingsplicht. Deze melding dient 
voor Zeeland te gebeuren bij het speciaal daarvoor ingerichte meldpunt 
van de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ). Deze melding kan 
gebeuren via telefoonnummer 0118-670870.    
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Aanmeldformulier watertoets waterschap Scheldestromen 
     
De watertoets of waterschapstoets geeft inzicht in de consequenties van uw plan voor de taken van 
Waterschap Scheldestromen. Voorafgaand aan het overleg stuurt u ons een zo volledig mogelijk inge-
vuld aanmeldformulier. Dit formulier is de agenda voor ons contact met u (in persoon, per mail en/of 
telefonisch). De watertoetstabel met definitieve invullingen en eventueel aanvullende documenten is 
inhoudelijk gelijk aan de, wettelijk verplichte, waterparagraaf van het ruimtelijk plan. Het ruimtelijk 
plan vormt de basis voor ruimtelijke besluitvorming en vergunningverlening. 
 

Uw gegevens 
 Gegevens initiatiefnemer 

(particulier/bedrijf) 
Formulier ingevuld door 
(werkend voor initiatiefnemer, b.v. adviesbureau) 

Naam: Dhr. Gelok G. Veugen 

Organisatie: Klein Frankrijk verhuur Rho Adviseurs 

Adres: Postbus 11 Segeersingel 

Postcode + plaats: 4460 AA Goes Middelburg 

E-mailadres:  gijs.veugen@rho.nl  

Telefoonnummer:   

Datum aanvraag:  29-03-2019 

 
Gegevens van het plan  

 

Wat is de (concept)plannaam: Bedrijfsgebouw Klein Frankrijk 

Waar is het plan gelegen: 
 

(naast) Klein Frankrijk 31  
4461 ZN Goes 
Kadastraal, gemeente Goes, sectie A. nr. 3816 (gedeeltelijk) 

 
 

Beknopte planomschrijving    
Het project bestaat uit de realisatie van vervangende nieuwbouw. Deze nieuwbouw betreft een bedrijfspand 
met bedrijfsunits en showroom. Het bedrijfsverzamelgebouw wordt gerealiseerd in de noordoosthoek van het 
perceel op circa 23 meter van het bestaande bedrijfspand. Op eigen terrein worden 28 parkeerplaatsen aange-
legd. Daarnaast worden 12 parkeerplaatsen aangelegd voor het bedrijfspand Klein Frankrijk 31. De aanwezige 
inritten blijven ongewijzigd. 
 

 
  

mailto:gijs.veugen@rho.nl
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Watertoetstabel            

 
De watertoetstabel ondersteunt de onderbouwing van de wateraspecten in uw ruimtelijk plan.  

Thema en water(beheer)doelstelling Uitwerking  

Veiligheid waterkeringen 
Waarborgen van het veiligheidsniveau en rekening houden 
met de daarvoor benodigde ruimte. 

Het projectgebied is niet gelegen in of nabij een 
waterkering. 

Voorkomen overlast door oppervlaktewater  
Het plan biedt voldoende ruimte voor het  
vasthouden, bergen en afvoeren van water.  
Waarborgen van voldoende bouwpeil om  
overstroming vanuit oppervlaktewater in  
maatgevende situaties te voorkomen. Rekening houden 
met de gevolgen van klimaatverandering en de kans op 
extreme weersituaties. 

Vermeld de totale oppervlakken (in m2)  van: 

 
Het totaal aan verhardingen blijft gelijk. 

 huidige 
situatie 

na  
realisatie 

 

dakoppervlak 850 m2 1000 m2 1 

dichte bodem-
verharding 

1650 m2 1500 m2 2 

doorlatende 
bodemverharding 

0 0 3 

wateroppervlak 0 0 4 

Thema en water(beheer)doelstelling Uitwerking   

Voorkomen overlast door hemel- en afvalwater 
Waarborgen optimale werking van de zuiveringen/ RWZI’s en 
van de (gemeentelijke) rioleringen.  
Afkoppelen van (schone) verharde oppervlakken in verband 
met de reductie van hydraulische belasting van de RWZI, 
het transportsysteem en het beperken van overstorten.  

Huishoudelijk/bedrijfsafvalwater en hemelwater 
worden gescheiden afgevoerd. De hemelwateraf-
voer wordt afgekoppeld waar mogelijk. Met na-
me aan de noord- en zuidzijde van de locatie, 
kan op de groenstroken afgewaterd worden. Er is 
geen wijziging op het gebied van hemel- en af-
valwater ten gevolg van dit project. 

Grondwaterkwantiteit en verdroging  
Voorkomen en tegengaan van grondwateroverlast  
en -tekort. Rekening houdend met de gevolgen  
van klimaatverandering. Beschermen van infiltratiegebie-
den en –mogelijkheden. 

Het projectgebied wordt aangesloten op de al 
bestaande riolering.  
De ontwikkeling voorziet niet in het onttrekken 
van grondwater 

Grondwaterkwaliteit  
Behoud of realisatie van een goede grondwaterkwaliteit. 
Denk aan grondwaterbeschermingsgebieden. 

Zowel tijdens de realisatiefase als de gebruiksfa-
se worden geen uitlogende materialen gebruikt. 
Daarom heeft de ontwikkeling geen negatief 
effect op de grondwaterkwaliteit. 

Oppervlaktewaterkwaliteit  
Behoud of realisatie van goede oppervlaktewaterkwaliteit. 
Vergroten van de veerkracht van het watersysteem. Toe-
passing van de trits schoonhouden, scheiden, zuiveren. 

Evenals bij het voorgaande aspect geldt voor de  
oppervlaktewaterkwaliteit dat tijdens zowel de 
realisatiefase als de gebruiksfase geen uitlogen-
de materialen worden gebruikt. Negatieve effec-
ten op het oppervlaktewaterkwaliteit worden 
daarom niet verwacht. 

Volksgezondheid  
Minimaliseren risico watergerelateerde ziekten en plagen. 
Voorkomen van verdrinkingsgevaar/-risico’s via o.a. de 
daarvoor benodigde ruimte. 

De ontwikkeling heeft geen watergerelateerde 
consequenties voor de volksgezondheid. 

Bodemdaling 
Voorkomen van maatregelen die (extra)  
maaiveldsdalingen in zettinggevoelige gebieden kunnen 
veroorzaken. 

De ontwikkellocatie is weinig zettingsgevoelig, 
en vormt dan ook geen belemmering voor de 
ontwikkeling. 
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Natte natuur  
Ontwikkeling/bescherming van een rijke gevarieerde en 
natuurlijk karakteristieke aquatische natuur. 

De ontwikkeling zorgt niet voor (negatieve) 
effecten op de eventuele in de nabije omgeving  
aanwezige natte natuur. 

Onderhoud oppervlaktewater  
Oppervlaktewater moet adequaat onderhouden  
worden. Rekening houden met obstakelvrije  
onderhoudsstroken vrij van bebouwing en opgaande 
(hout)beplanting. 

Het projectgebied ligt niet in een beschermings-
zone van een watergang. De dichtstbijzijnde 
watergang is op circa 15 meter gelegen. De be-
schermingszone is op circa 7 meter uit de grens 
van het projectgebied gelegen.  

 
Andere belangen waterbeheer 
 

Relatie met eigendom waterbeheerder 
Ruimtelijke ontwikkelingen mogen de  
werking van objecten (terreinen, milieuzonering)  
van de waterbeheerder niet belemmeren.  

De ontwikkeling vormt geen belemmering voor 
eigendommen van de waterbeheerder. 

Wegen in beheer bij het waterschap 
(alleen invullen voor zover van toepassing) 
* in de bouwfase: 
Vinden er transporten (grond/bouwmaterialen) plaats 
over waterschapswegen? 
* na realisatie: verkeersaantrekkende werking 
Veroorzaakt uw plan structureel extra verkeer? 
 
 
 
 
* na realisatie: bereikbaarheid 
Omschrijf hoe motorvoertuigen, fietsers en voetgangers 
uw plan kunnen bereiken.  
Worden er hiervoor uitwegen gewijzigd of nieuw aange-
legd? 
 
* na realisatie: parkeren 
Wordt er op uw eigen terrein geparkeerd? 
 
* na realisatie: (ver)bouwen  
Bent u voornemens om binnen 20 meter van een water-
schapsweg een bouwwerk te (ver)bouwen? (zoals een wo-
ning of afscheiding (gefundeerd). 
 

 
 
 
Nee, in de directe omgeving van het projectge-
bied zijn geen wegen gelegen die in het beheer  
van het waterschap vallen. 
Nee, de voorgenomen ontwikkeling genereert per 
etmaal circa 147 motorvoertuigen. Dit is aantal 
is dusdanig gering dat het zonder knelpunten kan 
worden afgewikkeld op Klein Frankrijk en de 
Randweg West. 
 
Het projectgebied is via een bestaande weg te  
bereiken.  
Er worden geen nieuwe uitwegen of inritten 
aangelegd. Het projectgebied wordt verbonden 
met Klein Frankrijk. 
 
Ja, 28 parkeerplaatsen en 12 parkeerplaatsen 
voor het naastgelegen gebouw 
 
Nee, in de directe omgeving van het projectge-
bied zijn geen wegen gelegen die in het beheer 
van het waterschap vallen. 
 

 

 
Tot slot 
Wij verzoeken u het formulier zo volledig mogelijk in 
te vullen en met een overzichtskaart van het plan te 
mailen naar waterschap Scheldestromen:  
info@scheldestromen.nl           of  
postbus 1000, 4330 ZW Middelburg.  
Het waterschap coördineert de watertoets ook voor 

Rijkswaterstaat als die betrokken is. 

 
 

mailto:info@scheldestromen.nl
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Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl.

Berekening Situatie 1

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

Rvhypcqhr4zB (15 november 2019)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Klein Frankruik Verhuur Klein Frankrijk 31, 4461 ZN Goes

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Bedrijfsverzamelgebouw Klein
Frankrijk

Rvhypcqhr4zB

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

15 november 2019, 13:30 2019 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 29,22 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting Aanlegfase van het bedrijfsverzamelgebouw.

Rvhypcqhr4zB (15 november 2019)Resultaten Situatie 1

Resultaten

pagina 2/7



Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Bron 1
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 1,17 kg/j

Werkzaamheden
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 25,40 kg/j

Bron 3
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 2,65 kg/j

Rvhypcqhr4zB (15 november 2019)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam Bron 1
Locatie (X,Y) 50229, 392105
NOx 1,17 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Zwaar vrachtverkeer 350,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Licht verkeer 1.400,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Rvhypcqhr4zB (15 november 2019)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Naam Werkzaamheden
Locatie (X,Y) 50405, 392135
NOx 25,40 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik

(l/j)

Uitstoot
hoogte

(m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

STAGE IV, 130 –
560 kW,
bouwjaar
2014/01, Cat. Q

Graafmachine 2.000 NOx 2,42 kg/j

STAGE IV, 130 –
560 kW,
bouwjaar
2014/01, Cat. Q

Telekraan 3.000 NOx 3,63 kg/j

STAGE IV, 130 –
560 kW,
bouwjaar
2014/01, Cat. Q

Hoogwerker 3.000 NOx 3,63 kg/j

STAGE IV, 130 –
560 kW,
bouwjaar
2014/01, Cat. Q

Machinaal straatwerk 4.000 NOx 4,84 kg/j

STAGE IV, 130 –
560 kW,
bouwjaar
2014/01, Cat. Q

Heistelling 2.000 NOx 2,42 kg/j

STAGE IV, 130 –
560 kW,
bouwjaar
2014/01, Cat. Q

Dieplader 5.000 NOx 6,05 kg/j

STAGE IV, 130 –
560 kW,
bouwjaar
2014/01, Cat. Q

Betonmixer 2.000 NOx 2,42 kg/j

Rvhypcqhr4zB (15 november 2019)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Naam Bron 3
Locatie (X,Y) 50643, 392211
NOx 2,65 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 1.400,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 350,0 / jaar NOx
NH3

2,02 kg/j
< 1 kg/j

Rvhypcqhr4zB (15 november 2019)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2019_20191018_c53b8fdaa8

Database versie b429880a81

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/uitleg

Rvhypcqhr4zB (15 november 2019)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl.

Berekening Situatie 1

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

S5zZdeeN9zmY (15 november 2019)

pagina 1/6



Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Klein Frankruik Verhuur Klein Frankrijk 31, 4461 ZN Goes

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Bedrijfsverzamelgebouw Klein
Frankrijk

S5zZdeeN9zmY

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

15 november 2019, 10:05 2019 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 20,88 kg/j

NH3 1,15 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting Gebruiksfase van het bedrijfsverzamelgebouw. Het gebouw wordt gasloos. Verkeer wordt in over twee rijroutes verdeeld

S5zZdeeN9zmY (15 november 2019)Resultaten Situatie 1

Resultaten

pagina 2/6



Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Bron 1
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 4,65 kg/j

Bron 2
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 4,40 kg/j

Bron 3
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 11,83 kg/j

S5zZdeeN9zmY (15 november 2019)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam Bron 1
Locatie (X,Y) 50336, 392068
NOx 4,65 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 147,0 / etmaal NOx
NH3

4,18 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

2,0 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam Bron 2
Locatie (X,Y) 50158, 391989
NOx 4,40 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 74,0 / etmaal NOx
NH3

3,96 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

1,0 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

S5zZdeeN9zmY (15 november 2019)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Naam Bron 3
Locatie (X,Y) 50754, 392210
NOx 11,83 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 74,0 / etmaal NOx
NH3

10,07 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 1,0 / etmaal NOx
NH3

1,76 kg/j
< 1 kg/j

S5zZdeeN9zmY (15 november 2019)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2019_20191018_c53b8fdaa8

Database versie b429880a81

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/uitleg

S5zZdeeN9zmY (15 november 2019)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Memo stikstofberekening bedrijfverzamelgebouw Klein Frankrijk Goes  blz. 1 

MEMO 

 

 

Project  :  Bedrijfsgebouw Klein Frankrijk 

Opdrachtgever :  Klein Frankrijk Verhuur 

Datum  :  15 november 2019 

Auteur  :  Lotte ten Braak 

Betreft  :  Stikstofberekening  

 

Inleiding 

Aan de noordzijde van het bedrijventerrein Klein Frankrijk in Goes wordt een bedrijfsverzamelgebouw 

gerealiseerd. In dit bedrijfsverzamelgebouw wordt ruimte ontwikkeld voor een aantal bedrijfsunits en een 

showroom. Naast een gebouw van twee bouwlagen, uitgevoerd met een staalbouw constructie, zullen ook 30 

parkeerplaatsen worden gerealiseerd. De locatie is momenteel volledig verhard, de voorheen aanwezige 

bebouwing is gesloopt. De ontwikkeling van het bedrijfsverzamelgebouw leidt tot een toename van verkeer die 

zou kunnen leiden tot een toename van stikstofdepositie in Natura 2000‐gebieden in de omgeving. Daarnaast 

zouden ook de werkzaamheden in de aanlegfase kunnen leiden tot stikstofdepositie op deze gebieden.  

 

De ligging van de locatie ten opzichte van Natura 2000‐gebieden is weergegeven in figuur 1. Met het 

programma AERIUS Calculator is een berekening uitgevoerd om de gevolgen voor de stikstofdepositie binnen 

Natura 2000 in beeld te brengen en te toetsen of de eventuele toename past binnen de eisen die gelden op 

grond van de Wet natuurbescherming. De berekeningsresultaten zijn als bijlage toegevoegd aan deze memo. 

 

 
Figuur 1 Locatie beoogde ontwikkeling (rode stip) ten opzichte van Natura 2000‐gebieden (bron: 

http://natura2000.eea.europa.eu/#)   
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Gevolgen ontwikkeling in de aanlegfase  
Voor de aanlegfase zijn op basis van kengegevens voor staalbouw inschattingen gemaakt van de inzet van 
materieel en voertuigen ten behoeve de bouw en aanleg van het parkeerterrein. De inzet is gebaseerd op een 
staalbouwconstructie met een bvo. van 1.200 m², dit is 200 m²  meer dan de beoogde ontwikkeling. De 
materieelinzet is weergegeven in tabel 1.  
 
Inzet materieel  

De bouwperiode bedraagt circa 175 werkdagen, 8 uur per dag. De bouw zal bestaan uit 

fundatiewerkzaamheden gedurende 10 dagen, staalconstructie gedurende 15 dagen en aanleg van het terrein 

gedurende 20 dagen. Voor het verbruik van de in te zetten machines wordt uitgegaan van 25 liter per uur. 

Omdat de machines verspreid over het park worden ingezet is de emissie ingevoerd als vlakbron. In tabel 1 is 

een inschatting opgenomen van het in te zetten materieel. 

 

Tabel 1 Materieel inzet tijdens aanlegfase 

Machine  Stage klasse  Uren  Brandstof Liter/uur  Totaal 
brandstofgebruik/jaar 

Graafmachine  Stage  IV  130‐560 
kW bouwjaar 2014 

80  25  2000 

Telekraan  Stage  IV  130‐560 
kW bouwjaar 2014 

120  25  3000 

Hoogwerker  Stage  IV  130‐560 
kW bouwjaar 2014 

120  25  3000 

Machinaal 
Straatwerk 

Stage  IV  130‐560 
kW bouwjaar 2014 

160  25  4000 

Heistelling  Stage  IV  130‐560 
kW bouwjaar 2014 

80  25  2000 

Dieplader  Stage  IV  130‐560 
kW bouwjaar 2014 

200  15  5000 

Betonmixer  Stage  IV  130‐560 
kW bouwjaar 2014 

80  25  2000 

 

Verkeersgeneratie 
Voor het aan‐ en afvoeren van materialen binnen het project is gerekend met in totaal 4 zware 
verkeersbewegingen per dag. Dat zijn 700 zware verkeersbewegingen in een jaar in de bouwfase. Daarnaast is 
er sprake van lichte verkeersbewegingen van werknemers. Hierbij gaat het om 16 verkeersbewegingen per dag. 
In totaal zijn dit 2800 lichte verkeersbewegingen in een jaar verdeeld over twee rijroutes. Het verkeer gaat op 
in het heersende verkeer op de N289 enerzijds en op de Ringbaan op een kilometer afstand van het 
ontwikkeling anderzijds.. Dit is het geval op het moment dat het aan‐ en afrijdende verkeer zich door zijn 
snelheid en rij‐ en stopgedrag nog niet, dan wel niet meer onderscheidt van het overige verkeer dat zich op de 
betrokken weg bevindt. Op grond van jurisprudentie worden de gevolgen voor het milieu van het af‐ en 
aanrijdend verkeer niet meer aan het in werking zijn van de inrichting toegerekend wanneer dit verkeer kan 
worden geacht te zijn opgenomen in het heersende verkeersbeeld. 

 

Berekening 

Uit een berekening met AERIUS Calculator blijkt dat er geen rekenresultaten zijn hoger dan 0,00 mol/ha/j op 

Natura 2000‐gebieden. 

 

Gevolgen ontwikkeling in de gebruiksfase  

In de beoogde situatie is geen sprake van gebouwemissies, de nieuwbouw wordt gasloos. Het nieuwe 

bedrijfsverzamelgebouw veroorzaakt wel een toename van verkeersbewegingen. Op basis van de kencijfers 

van het CROW is de verkeersgeneratie voor het totale project bepaald op 147 mvt/etmaal licht verkeer en 2 

mvt/etmaal middelzwaar vrachtverkeer verdeeld over twee rijroutes. Het verkeer gaat op in het heersende 

verkeer op de N289 enerzijds en op de Ringbaan op een kilometer afstand van het ontwikkeling anderzijds. Uit 
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een berekening met AERIUS Calculator blijkt dat er geen rekenresultaten zijn hoger dan 0,00 mol/ha/j op 

Natura 2000‐gebieden.  

 

Conclusie 

Uit berekeningen voor de aanleg‐ en gebruiksfase blijkt dat er geen sprake is van stikstofdeposities die hoger 

zijn dan 0,00 mol/ha/jr op Natura 2000‐gebied. Er is geen vergunning conform de Wet natuurbescherming 

nodig. De uitkomsten van de berekening dienen 5 jaar te worden bewaard, zodat bij controle kan worden 

aangetoond dat dit aspect is onderzocht.  
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Bijlage 1: Berekening Aanlegfase 
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Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl.

Berekening Situatie 1

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

Rvhypcqhr4zB (15 november 2019)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Klein Frankruik Verhuur Klein Frankrijk 31, 4461 ZN Goes

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Bedrijfsverzamelgebouw Klein
Frankrijk

Rvhypcqhr4zB

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

15 november 2019, 13:30 2019 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 29,22 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting Aanlegfase van het bedrijfsverzamelgebouw.
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Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Bron 1
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 1,17 kg/j

Werkzaamheden
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 25,40 kg/j

Bron 3
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 2,65 kg/j
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Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam Bron 1
Locatie (X,Y) 50229, 392105
NOx 1,17 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Zwaar vrachtverkeer 350,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Licht verkeer 1.400,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j
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Naam Werkzaamheden
Locatie (X,Y) 50405, 392135
NOx 25,40 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik

(l/j)

Uitstoot
hoogte

(m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

STAGE IV, 130 –
560 kW,
bouwjaar
2014/01, Cat. Q

Graafmachine 2.000 NOx 2,42 kg/j

STAGE IV, 130 –
560 kW,
bouwjaar
2014/01, Cat. Q

Telekraan 3.000 NOx 3,63 kg/j

STAGE IV, 130 –
560 kW,
bouwjaar
2014/01, Cat. Q

Hoogwerker 3.000 NOx 3,63 kg/j

STAGE IV, 130 –
560 kW,
bouwjaar
2014/01, Cat. Q

Machinaal straatwerk 4.000 NOx 4,84 kg/j

STAGE IV, 130 –
560 kW,
bouwjaar
2014/01, Cat. Q

Heistelling 2.000 NOx 2,42 kg/j

STAGE IV, 130 –
560 kW,
bouwjaar
2014/01, Cat. Q

Dieplader 5.000 NOx 6,05 kg/j

STAGE IV, 130 –
560 kW,
bouwjaar
2014/01, Cat. Q

Betonmixer 2.000 NOx 2,42 kg/j
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Naam Bron 3
Locatie (X,Y) 50643, 392211
NOx 2,65 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 1.400,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 350,0 / jaar NOx
NH3

2,02 kg/j
< 1 kg/j
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2019_20191018_c53b8fdaa8

Database versie b429880a81

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/uitleg
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Bijlage 2: Berekening gebruiksfase 
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Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl.

Berekening Situatie 1

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

S5zZdeeN9zmY (15 november 2019)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Klein Frankruik Verhuur Klein Frankrijk 31, 4461 ZN Goes

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Bedrijfsverzamelgebouw Klein
Frankrijk

S5zZdeeN9zmY

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

15 november 2019, 10:05 2019 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 20,88 kg/j

NH3 1,15 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting Gebruiksfase van het bedrijfsverzamelgebouw. Het gebouw wordt gasloos. Verkeer wordt in over twee rijroutes verdeeld
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Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Bron 1
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 4,65 kg/j

Bron 2
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 4,40 kg/j

Bron 3
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 11,83 kg/j
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Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam Bron 1
Locatie (X,Y) 50336, 392068
NOx 4,65 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 147,0 / etmaal NOx
NH3

4,18 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

2,0 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam Bron 2
Locatie (X,Y) 50158, 391989
NOx 4,40 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 74,0 / etmaal NOx
NH3

3,96 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

1,0 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j
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Naam Bron 3
Locatie (X,Y) 50754, 392210
NOx 11,83 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 74,0 / etmaal NOx
NH3

10,07 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 1,0 / etmaal NOx
NH3

1,76 kg/j
< 1 kg/j
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2019_20191018_c53b8fdaa8

Database versie b429880a81

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/uitleg
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