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1 INLEIDING 

 

Gubbels van de Bosch BV te Dreumel heeft, in verband met de aanvraag van een omgevingsvergun-

ning, aan NIPA milieutechniek b.v. te Oss opdracht gegeven voor het uitvoeren van een verkennend 

bodemonderzoek conform de NEN 5740 op een ongenummerd perceel aan de Tulpstraat te Bene-

den-Leeuwen.  

 

NIPA milieutechniek b.v. te Oss is een ISO 9001:2008 gecertificeerd onderzoeksbureau. Tevens is 

NIPA milieutechniek b.v. op grond van artikel 2.1 eerste lid onder I van de Regeling bodemkwaliteit 

erkend voor de werkzaamheid “Veldwerk”. Deze erkenning geldt voor de volgende protocollen:  

 

� 2001 – Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van 

grondmonsters en waterpassen 

� 2002 – Het nemen van grondwatermonsters 

� 2003 – Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek 

� 2018 – Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem 

 

NIPA milieutechniek b.v. verklaart dat het veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd 

conform de eisen van BRL SIKB 2000 en de daarbij horende protocollen. 

 

De contactpersoon van de opdrachtgever is de heer D. Gubbels. De werkzaamheden bij NIPA milieu-

techniek b.v. zijn gecoördineerd door de heer M.I. Boos. 
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2 LOCATIEGEGEVENS 

2.1 Algemeen 

De onderzoekslocatie betreft een ongenummerd perceel aan de Tulpstraat te Beneden-Leeuwen 

(gemeente West Maas en Waal) en staat kadastraal bekend als gemeente Wamel, sectie G, nummers 

1791 en 1836. Het perceel heeft een oppervlakte van circa 611 m².  

 

De situering van de onderzoekslocatie in de regio is weergegeven in bijlage 1. Het locatieoverzicht is 

opgenomen als bijlage 3. 

2.2 Vooronderzoek 

Voorafgaand aan het bodemonderzoek dient een vooronderzoek uitgevoerd te worden conform 

hoofdstuk 6 van de NEN 5725. In het onderhavige onderzoek zijn we uitgegaan van gegevens in ons 

eigen archief, gezien onze bekendheid met de onderzoekslocatie. Deze zijn naar ons inziens volledig 

en actueel. 

2.2.1 Omgeving 

De onderzoekslocatie is gelegen binnen de bebouwde kom van Beneden-Leeuwen. De directe omge-

ving van de locatie bestaat uit woningen.  

2.2.2 Bodemgebruik 

Het perceel ligt braak en dient als mogelijke bestemming voor een twee-onder-een-kapwoning. 

2.2.3 Uitgevoerde bodemonderzoeken 

De onderzoekslocatie heeft deel uitgemaakt van het perceel Van Heemstraweg 80 te Beneden-

Leeuwen (destijds kadastraal bekend onder gemeente Wamel, sectie G, nummer 638). In het kader 

van een grond- en grondwaterverontreiniging ter plaatse van de voormalige champignonkwekerij zijn 

in het verleden de volgende milieukundige bodemonderzoeken uitgevoerd: 

 

- Verkennend bodemonderzoek; Oranjewoud bv; projectnummer 15009-08082, december 

1999. 

- Nader bodemonderzoek; Oranjewoud bv; projectnummer 15009-08082, augustus 2000. 

- Karakteristiek biodegradatiepotentieel van de PCP-verontreiniging; Bioclear bv; projectcode 

2000.1477, februari 2001. 

- Plan van aanpak Van Heemstraweg 80 te Beneden Leeuwen, NIPA Milieutechniek b.v., pro-

jectcode 07.9659, 31 oktober 2007 
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- Actualisatie van de omvang en het natuurlijk afbraak potentieel van de PCP verontreiniging 

op de Van Heemstraweg 80 te Beneden-Leeuwen, Bioclear bv; projectcode 2007.3123, april 

2008. 

- Aanvulling op actualiserend en nader bodemonderzoek Van Heemstraweg 80 te Beneden-

Leeuwen, NIPA Milieutechniek b.v., projectcode 08.10041, 7 april 2008. 

- Melding ad art. 29 Wbb, Wbb-code BE66800189, 29 april 2008. 

- Aanvulling op actualiserend en nader bodemonderzoek Van Heemstraweg 80 te Beneden-

Leeuwen fase 2, NIPA Milieutechniek b.v., projectcode 08.10041, 5 november 2008. 

 

Tijdens de bodemonderzoeken in 1999 en 2000 op dit perceel is destijds een sterke bodem- en 

grondwaterverontreiniging met pentachloorfenol (PCP) vastgesteld, veroorzaakt tijdens de teelt van 

champignons van circa 1960 tot 1992. 

Uit de bodemonderzoeken uit 2008 op ditzelfde perceel blijkt dat de gehaltes aan PCP zijn gedaald, 

en de omvang van de verontreiniging ten opzichte van 2000 aanzienlijk is afgenomen. De verontrei-

niging is in zijn geheel afgeperkt. De verontreinigingen met PCP zijn aangetoond vanaf een diepte van 

circa 1,0 meter –mv. In de bovengrond (tot 1,0 meter –mv) zijn geen verontreinigingen met PCP aan-

getoond. De verontreinigingscontouren van de grond en/of het grondwater hebben altijd buiten 

onderhavige onderzoekslocatie gelegen. 

 

Aanvullend is, buiten het kader van de grond- en grondwaterverontreiniging ter plaatse van de 

voormalige champignonkwekerij, een bodemonderzoek uitgevoerd dat voor een groot gedeelte 

overlap heeft met onderhavige onderzoekslocatie: 

 

- Verkennend bodemonderzoek Van Heemstraweg 80 te Beneden-Leeuwen, NIPA Milieu-

techniek b.v., projectcode 07.9753, 25 september 2007. 

 

Uit dit onderzoek is gebleken dat de bovengrond (0,0 – 0,5 meter –mv) licht verontreinigd is met 

koper en zink. Opgemerkt wordt dat in dit onderzoek een mogelijke bodem- en/of grondwaterver-

ontreiniging met PCP niet onderzocht is. 

 

Op basis van de in het verleden uitgevoerde bodemonderzoeken kunnen ter plaatse van de onderha-

vige onderzoekslocatie mogelijk verhoogde gehaltes aan zware metalen in de toplaag van de vaste 

bodem aanwezig zijn. 
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2.2.4 Bodemopbouw en geohydrologie 

Voor de bodemgegevens en de geohydrologische informatie is gebruik gemaakt van de grondwater-

kaart van Nederland (40 west) en de Provinciale Overzichten Win- en Productiemiddelen (VEWIN). 

Uit deze rapporten zijn de volgende regionale gegevens samengevat. 

 

De onderzoekslocatie ligt in Beneden-Leeuwen, wat behoort tot het rivierkleigebied dat gelegen is 

tussen de Maas en de Waal. De gemiddelde maaiveldhoogte is circa 5,7 meter +NAP. Volgens de 

bodemkaart van Nederland bestaat de bodem bovenin het profiel uit zandige kleiafzettingen. Over 

de onderliggende lagen zijn weinig gegevens bekend. De scheidende laag tussen het eerste en twee-

de watervoerende pakket is ter hoogte van het grondgebied van de gemeente West Maas en Waal 

waarschijnlijk onderbroken. Bovenstaande gegevens zijn samengevat in tabel 1. 

 

Tabel 1: Schematische voorstelling van de regionale bodemopbouw 

Pakket Diepte (m –mv) Samenstelling Parameters 

deklaag (Betuwe Formatie) 0 – 5 (zandige) klei, slecht doorlatend KD = + 30 m²/d 

1
e
 watervoerend pakket (formaties van 

Kreftenheye, Urk en Sterksel) 

5-65? uiterst grof tot middelgrof grind-

houdend zand, kleilenzen 

KD = 500 – 2000 

m²/d 

1
e
 scheidende laag 65? ontbreekt waarschijnlijk  

2
e
 watervoerend pakket (formatie van 

Kedichem) 

65? grof grindhoudend zand KD = 2000 m²/d 

2
e
 scheidende laag (formatie van Tege-

len en Maassluis 

65? zandige klei, slibhoudend zand  

 

De grondwaterstromingsparameters zijn afgeleid uit de Grondwaterkaart van Nederland (40 west) en 

zijn weergegeven in tabel 2. Er zijn te weinig gegevens beschikbaar om een reëel beeld te vormen 

van de grondwaterstand en grondwaterstroming ter plaatse. De stand zal gemiddeld ongeveer 1 

meter –mv zijn, de stroming is in hoofdzaak westelijk gericht. De stromingsrichting kan plaatselijk 

worden beïnvloed door factoren als stand van de Waal, drainagepatroon en ligging van sloten, de 

aanwezigheid van zandlichamen voor kabels, leidingen of funderingen. Bovenstaande gegevens zijn 

samengevat in onderstaande tabel 2. 

 

Tabel 2: Grondwaterstromingsparameters 

Geohydrologische eenheid Stromingsrichting k (m/d) I (m-km) v (m/j) Grondwaterstand 

deklaag west + 6 n.b. n.b. + 4,5 meter + NAP (+ 1 

meter –mv) 

1e watervoerend pakket west 30 1/4 + 8 + 4 meter + NAP 

k = doorlatendheid         i = verhang         v = horizontale stroomsnelheid 
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2.2.5 Financieel- juridische situatie 

De kadastrale gegevens zijn opgenomen als bijlage 2 van deze rapportage. 

2.3 Doelstelling 

Het onderzoek heeft tot doel vast te stellen of op de locatie bodemverontreiniging aanwezig is, 

waardoor sprake kan zijn van beperkingen of belemmeringen ten aanzien van het huidige of toekom-

stige gebruik van het terrein. 

2.4 Hypothese 

Op basis van de beschikbare gegevens is de hypothese gesteld dat de onderzoekslocatie beschouwd 

kan worden als een onverdachte locatie met betrekking tot de aanwezigheid van bodemverontreini-

ging, waarbij maximaal licht verhoogde gehaltes aan zware metalen kunnen voorkomen. 
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3 UITGEVOERD BODEMONDERZOEK 

3.1 Algemeen 

Verdeeld over de onderzoekslocatie met een oppervlakte van 611 m² zijn, conform de strategie voor 

een onverdachte locatie met betrekking tot het voorkomen van bodemverontreiniging van de NEN 

5740, de volgende boringen verricht: 

 

* 4 boringen tot 0,5 meter –mv (boring 01, 02, 04, 05) 

* 1 boring tot 2,0 meter –mv (boring 06) 

* 1 boring tot 1,5 meter onder het grondwaterniveau en afgewerkt met peilbuis (boring 03) 

 

Eén bovengrond- en één ondergrondmengmonster zijn geanalyseerd op de parameters uit het stan-

daardpakket voor grond. Voor het berekenen van de gestandaardiseerde meetwaarden zijn van de 

grondmengmonsters tevens de percentages aan lutum en organisch stof bepaald. Het grondwater-

monster is geanalyseerd op de parameters uit het standaardpakket voor grondwater. 

3.2 Veldwerkzaamheden 

De veldwerkzaamheden, te weten het uitvoeren van de boringen, het plaatsen van de peilbuis, het 

bemonsteren van de grond en van het grondwater en de zintuiglijke beoordeling van de grond- en 

grondwatermonsters, zijn uitgevoerd volgens de methoden zoals aangegeven in de relevante NPR- 

en NEN-normen zoals beschreven in de beoordelingsrichtlijn “Veldwerk bij Milieuhygiënisch Bodem-

onderzoek” [2]. De situering van de boringen is opgenomen in bijlage 3. Alle boringen zijn op 1 okto-

ber 2015 met handkracht uitgevoerd. Het grondwater is, na grondig afpompen, op 8 oktober 2015 

bemonsterd. De zuurgraad (pH) en de geleidbaarheid (Ec) van het grondwater zijn in het veld be-

paald. 

 

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door de heer T. Wassink onder certificaat VB-002. 

3.3 Laboratoriumwerkzaamheden 

De chemische analyses van de grond- en grondwatermonsters zijn uitgevoerd door een door de Raad 

voor Accreditatie erkend laboratorium. Voor de toegepaste analysemethoden wordt verwezen naar 

bijlage 5. De monsterrestanten en de niet-geanalyseerde grondmonsters zijn opgeslagen in een don-

kere ruimte, bij een temperatuur van +4 °C. 
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4 WIJZE VAN BEOORDELING EN INTERPRETATIE 

 

De verontreinigingssituatie van de vaste bodem kan worden beoordeeld door toetsing van de geme-

ten gehaltes aan de achtergrond- en interventiewaarde [3 & 4]. De streefwaarden voor grond zijn per 

1 oktober 2008 vervangen door de achtergrondwaarden (AW2000), deze zijn vastgesteld in het Rege-

ling bodemkwaliteit [5]. De achtergrondwaarden zijn landelijk vastgesteld en worden in het Besluit 

bodemkwaliteit als volgt gedefinieerd:  

 

Achtergrondwaarden: bij regeling van Onze Ministers vastgestelde gehaltes aan chemische stoffen 

voor een goede bodemkwaliteit, waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door lokale ver-

ontreinigingsbronnen. 

 

In gemeenten die beschikken over een bodemkwaliteitskaart kan bij een overschrijding van de ach-

tergrondwaarde getoetst worden aan de P90-waarde. Deze geeft een regionaal vastgestelde ver-

hoogde achtergrondwaarde aan.  

 

Het grondwater wordt getoetst aan de streef- en interventiewaarden. De streef- en interventiewaar-

den voor grondwater zijn vastgelegd in de Circulaire bodemsanering 2009 [3]. De streefwaarden 

geven het niveau aan waarbij sprake is van een duurzame bodemkwaliteit. In het bodembescher-

mingsbeleid geven zij het te bereiken en te behouden kwaliteitsniveau voor de bodem aan.  

 

De interventiewaarden geven aan wanneer de functionele eigenschappen die de vaste bodem en het 

grondwater hebben voor mens, dier en plant ernstig zijn of dreigen te worden verminderd. Om van 

een “geval van ernstige bodemverontreiniging” te spreken dient voor ten minste één stof het gemid-

delde gehalte van minimaal 25 m³ grond of 100 m³ grondwater hoger te zijn dan de interventiewaar-

de. 

 

In bijzondere situaties, zoals bij volkstuinen en bij kruipruimten, kan reeds bij een geringere omvang 

en bij gehaltes beneden de interventiewaarden sprake zijn van een geval van ernstige bodemveront-

reiniging. Op grond van de daadwerkelijk optredende blootstelling aan de verontreiniging dient be-

keken te worden of onaanvaardbare risico’s voor mensen en/of ecosystemen optreden. 
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Uit de NEN 5740 [1] kan het volgende worden afgeleid. De interpretatie van de onderzoeksresultaten 

en de noodzaak tot het uitvoeren van vervolgonderzoek hangen voor een belangrijk deel af van de 

aanleiding en doelstelling van het onderzoek en de ‘gevoeligheid’ van het gebruik en de bestemming 

van de locatie. Ook de onderzoeksinspanning van het vervolgonderzoek wordt voor een belangrijk 

deel hierdoor bepaald. Bij overschrijding van de interventiewaarde wordt vaak een nader onderzoek 

uitgevoerd om de ernst van de verontreiniging en de spoedeisendheid te bepalen.  

 

In onderhavig rapport wordt de volgende terminologie gebruikt om de mate van verontreiniging aan 

te geven: 

 

• niet verontreinigd/verhoogd (-): 

het gehalte aan verontreiniging is lager dan of gelijk aan de achtergrondwaarde/ streefwaarde; 

• licht verontreinigd/verhoogd (+): 

het gehalte aan verontreiniging is hoger dan de achtergrondwaarde/ streefwaarde maar lager 

dan of gelijk aan de tussenwaarde; 

• matig verontreinigd/verhoogd (++): 

het gehalte aan verontreiniging is hoger dan de tussenwaarde maar lager dan of gelijk aan de in-

terventiewaarde; 

• sterk verontreinigd/verhoogd (+++): 

het gehalte aan verontreinigingen is hoger dan de interventiewaarde. 

 

De achtergrond- en interventiewaarden voor de vaste bodem zijn gerelateerd aan het lutum- en/of 

organisch stofgehalte van de bodem. Bij de berekening van de achtergrond- en interventiewaarden 

van de vaste bodem is uitgegaan van gemeten lutum- en organisch stofgehaltes. De achtergrond- en 

interventiewaarden zijn opgenomen in bijlage 6.  
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5 RESULTATEN 

5.1 Zintuiglijke waarnemingen 

Voor de boorprofielbeschrijvingen wordt verwezen naar bijlage 4. Ter plaatse van alle boringen is de 

toplaag van de bodem, vanaf het maaiveld tot een diepte van circa 0,5 meter –mv, opgebouwd uit 

zeer fijn, zwak siltig en zwak humeus zand. Ter plaatse van boring 01 is deze toplaag ook zwak grin-

dig. 

 

Ter plaatse van boring 06 is de bodem, vanaf circa 0,5 meter –mv tot circa 1,0 meter –mv, opge-

bouwd uit zwak siltige klei. Hieronder is de bodem ter plaatse van boring 06, vanaf circa 1,0 meter –

mv tot circa 1,5 meter –mv, opgebouwd uit zwak siltig zand. 

 

Ter plaatse van boring 02 is de bodem, vanaf circa 0,5 meter tot circa 1,5 meter –mv, opgebouwd uit 

zeer fijn, zwak siltig zand. Hieronder is de bodem vanaf circa 1,5 meter –mv tot minimaal het diepste 

punt van de boringen, circa 2,5 meter –mv, opgebouwd uit zwak siltige klei. 

 

Ter plaatse van de boringen 01 en 03 t/m 06 zijn in de toplaag van de bodem vanaf het maaiveld tot 

circa 0,5 meter –mv bijmengingen met kool en baksteenresten aangetroffen. 

 

Tijdens de uitvoering van het veldwerk zijn zintuiglijk verder geen bijzonderheden waargenomen die 

op een mogelijke bodemverontreiniging duiden. Hierbij is ook gelet op de aanwezigheid van asbest-

verdachte materialen. 

 

De grondwaterstand bevond zich tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden op een diepte van 

circa 1,0 meter –mv.  

5.2 Analyseresultaten en bodemkwaliteit 

De analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters zijn opgenomen in bijlage 5; de analyse- 

en toetsingsresultaten zijn samengevat in tabel 3. 
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Tabel 3: Toetsingsresultaten grond en grondwater 

Verklaring van tekens:  niets vermeld betekent niet geanalyseerd 

     - < achtergrond- ofwel streefwaarde / rapportagegrens 

 + > achtergrond- ofwel streefwaarde en < tussenwaarde 

 ++ > tussenwaarde en < interventiewaarde 

 +++ > interventiewaarde 

 gehaltes in grond in mg/kg d.s.; gehaltes in het grondwater in µg/l 

 

5.3 Interpretatie 

Grond 

In de toplaag van de vaste bodem waarin bijmengingen met kool en baksteenresten zijn aangetroffen 

(MM1), zijn licht verhoogde gehaltes aan lood en zink gemeten. Een verhoogd gehalte aan koper, 

zoals aangetoond in het bodemonderzoek in 2007 van NIPA Milieutechniek b.v. (projectcode 

07.9753), is hier niet aangetoond. De aanwezigheid van de licht verhoogde gehaltes aan bovenge-

noemde verontreinigingen is mogelijk gerelateerd aan de bijmengingen aanwezig in de toplaag van 

de bodem. 

 

In de zintuiglijk als schoon beoordeelde ondergrond (MM2) zijn geen verontreinigingen met de on-

derzochte parameters aangetoond. 

 

 

 

 Grond Grondwater 

monster MM1 MM2 Pb03 

deelmonster 01A, 03A, 04A, 05A, 06A 03B, 03C, 06C  

meter –mv 0,0 – 0,5 0,5 – 1,5 1,5 – 2,5 

bijmenging kool, baksteen -  

metalen       

barium -  -  + 200 

cadmium -  -  -  

kobalt -  -  -  

koper -  -  -  

lood + 36 -  -  

molybdeen -  -  -  

nikkel -  -  -  

zink + 87 -  -  

kwik -  -  -  

PAK -  -    

gechloreerde kwst.     -  

C+T dichlooretheen       

overige individueel       

aromatische kwst.       

benzeen     -  

tolueen     -  

ethylbenzeen     -  

xylenen     -  

minerale olie -  -  -  

naftaleen     -  

polychloorbifenylen       

PCB (som 7) -  -    
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Grondwater 

De meetresultaten van het grondwater zijn samengevat in tabel 4. Voorafgaand aan de grondwater-

monstername is een zuurgraad (pH) van 6,97 en een geleidbaarheid (Ec) van 970 µS/cm in het 

grondwater gemeten. De pH en de Ec hebben, voor deze regio, normale waarden. 

 

Tijdens de monsterneming van het grondwater wordt de troebelheid van het grondwater in NTU 

gemeten, verondersteld wordt dat het water in de bodem van nature een troebelheid van 0 – 10 

NTU heeft. Een troebelheid hoger dan 10 NTU is niet bezwaarlijk maar kan bij de interpretatie van de 

analyseresultaten worden gebruikt. Een verhoogde NTU kan leiden tot een overschatting van organi-

sche parameters. De verhoogde troebelheid hangt hoogstwaarschijnlijk samen met de aanwezigheid 

van kleideeltjes in het grondwater, gezien de opbouw van de bodem. Aangezien maximaal een licht 

verhoogd gehalte aan barium is aangetoond (zie onderstaande resultaat), en de NTU van 10 geen 

normatieve grens is, bestaat geen aanleiding het grondwater opnieuw te bemonsteren. 

 

Tabel 4: Meetresultaten grondwater 

Stijghoogte in meter –mv 1,55 

pH 6,97 

Ec 970 

Troebelheid (NTU) 114 

 

 

In het grondwater ter plaatse van peilbuis Pb03 is een licht verhoogd gehalte aan barium aange-

toond. Licht verhoogde gehaltes aan barium kunnen van nature in het grondwater voorkomen en 

duiden niet op een noemenswaardige verontreiniging. Omdat voor de aanwezigheid van de licht 

verhoogde gehaltes aan barium in de vaste bodem en in het grondwater geen antropogene 

bron/oorzaak gevonden is, hoeft het barium niet als een verontreiniging beschouwd te worden. 
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6 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

 

Uit de resultaten van het verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op een ongenummerd perceel 

aan de Tulpstraat te Beneden-Leeuwen, kadastraal bekend als gemeente Wamel, sectie G, nummer 

1791 en 1836, blijkt dat de toplaag van de vaste bodem licht verontreinigd is met diverse zware me-

talen. De aangetoonde gehaltes zijn dermate laag dat er geen aanleiding bestaat voor het uitvoeren 

van een aanvullend of nader bodemonderzoek. In het grondwater is een verhoogd gehalte aan bari-

um aanwezig. Het barium heeft echter een natuurlijke oorsprong en wordt niet als een verontreini-

ging beschouwd. 

 

Op basis van deze resultaten dient de hypothese, zoals verwoord in paragraaf 2.4, in principe ver-

worpen te worden. De gevolgde strategie is echter als voldoende te beschouwen. 

 

Tegen de eventuele bebouwing van de onderzoekslocatie zijn, ons inziens, geen zwaarwegende mili-

euhygiënische bezwaren aan te voeren. 

 

Indien grond afgevoerd moet worden van de locatie, dient rekening gehouden te worden met ge-

bruiksbeperkingen van de vrijkomende grond. Conform de Regeling bodemkwaliteit mag de grond 

slechts onder voorwaarden worden hergebruikt. Eventueel vrijkomende grond mag echter wel op de 

locatie worden hergebruikt. Op basis van dit rapport kan grond binnen de regionale bodemkwali-

teitskaart hergebruikt worden. Indien de grond buiten de grenzen van de regionale bodemkwaliteits-

kaart toegepast zal worden, dient een partijkeuring conform het BRL SIKB 1000 VKB protocol 1001 

uitgevoerd te worden, of dient de grond naar een erkende innemer te worden afgevoerd. 

 

Opgemerkt wordt dat wij slechts een adviserende taak hebben en dat het bevoegd gezag de nood-

zaak tot de uitvoering van nader of aanvullend onderzoek vaststelt. 

 

Alhoewel het onderzoek met de grootst mogelijke nauwkeurigheid en conform de daarvoor opge-

stelde normen en richtlijnen is uitgevoerd dient opgemerkt te worden dat een bodemonderzoek 

slechts bestaat uit een steekproef waarbij een relatief gering aantal boringen en analyses wordt uit-

gevoerd. Niet geheel uitgesloten kan worden dat op de locatie een verontreiniging aanwezig is die bij 

dit onderzoek niet is aangetroffen. 

 



 

 

 

 

Verkennend bodemonderzoek Tulpstraat te Beneden-Leeuwen, sectie G, nummers 1791 en 1836 MB/14873/16 

7 REFERENTIES 

 

1. NEN 5740, januari 2009. Bodem, bodem- landbodem- strategie voor het uitvoeren van ver-

kennend bodemonderzoek - onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem en 

grond [13.080.05]. NNI, Delft 

2. Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer, Beoordelingsrichting voor het SIKB 

procescertificaat Veldwerk bij Milieuhygiënisch Bodemonderzoek, BRL SIKB 2000, Gouda, 13 

maart 2007 

3. Circulaire Bodemsanering per 1 juli 2013, 27 juni 2013, Staatscourant nr. 16675 

4. Landelijke referentiewaarden ter onderbouwing van maximale waarden in het bodembeleid, 

RIVM rapport 711701053 

5. Regeling bodemkwaliteit, Staatscourant nr. 879, 22 december 2010 

 

 



Bijlage 1 

 

 
   



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 14873

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 23 september 2015
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

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

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

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

WAMEL
G
1836

0 m 5 m 25 m

T
ulpstraat

82

80

78

76

74

1

72

7

70

Van Heemstraweg

1846

1845

1730
1856

1863

1855

1847

933

1731

1864

1854

1836

1867

134

1850

1862

1859

1849

1866

1852

1837

1860

133

1848

1858

136

1729

589

1791

1851

135

1865

1841

1857

1861

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WML00&sectie=G&perceelnummer=1846&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WML00&sectie=G&perceelnummer=1845&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WML00&sectie=G&perceelnummer=1730&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WML00&sectie=G&perceelnummer=1856&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WML00&sectie=G&perceelnummer=1863&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WML00&sectie=G&perceelnummer=1855&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WML00&sectie=G&perceelnummer=1847&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WML00&sectie=G&perceelnummer=933&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WML00&sectie=G&perceelnummer=1731&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WML00&sectie=G&perceelnummer=1864&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WML00&sectie=G&perceelnummer=1854&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WML00&sectie=G&perceelnummer=1836&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WML00&sectie=G&perceelnummer=1867&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WML00&sectie=G&perceelnummer=134&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WML00&sectie=G&perceelnummer=1850&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WML00&sectie=G&perceelnummer=1862&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WML00&sectie=G&perceelnummer=1859&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WML00&sectie=G&perceelnummer=1849&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WML00&sectie=G&perceelnummer=1866&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WML00&sectie=G&perceelnummer=1852&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WML00&sectie=G&perceelnummer=1837&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WML00&sectie=G&perceelnummer=1860&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WML00&sectie=G&perceelnummer=133&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WML00&sectie=G&perceelnummer=1848&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WML00&sectie=G&perceelnummer=1858&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WML00&sectie=G&perceelnummer=1842&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WML00&sectie=G&perceelnummer=1843&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WML00&sectie=G&perceelnummer=136&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WML00&sectie=G&perceelnummer=1729&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WML00&sectie=G&perceelnummer=589&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WML00&sectie=G&perceelnummer=1791&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WML00&sectie=G&perceelnummer=1851&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WML00&sectie=G&perceelnummer=1853&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WML00&sectie=G&perceelnummer=135&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WML00&sectie=G&perceelnummer=1865&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WML00&sectie=G&perceelnummer=1841&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WML00&sectie=G&perceelnummer=1857&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WML00&sectie=G&perceelnummer=1861&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART


Omgevingskaart Klantreferentie: 14873

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object WAMEL G 1836
V HEEMSTRAWG , BENEDEN LEEUWEN
CC-BY Kadaster.
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Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen
 
Betreft: WAMEL  G  1836 23-9-2015
 V HEEMSTRAWG  BENEDEN LEEUWEN 11:46:19
Uw referentie: 14873
Toestandsdatum: 22-9-2015

Kadastraal object
 Kadastrale aanduiding: WAMEL G 1836
 Grootte: 4 a 30 ca
 Coördinaten: 163741-431878
 Omschrijving kadastraal object: ERF - TUIN
 Locatie: V HEEMSTRAWG     
 BENEDEN LEEUWEN
 Ontstaan op: 28-12-2010
 
 Ontstaan uit: WAMEL G 1792 gedeeltelijk
 
 
Publiekrechtelijke beperkingen
 Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de

Basisregistratie Kadaster.
 

Gerechtigde
1/3 EIGENDOM
 GUBBELS GROEP PROJECTONTWIKKELING B.V.
 Groenewoud  11   
 6657 BR  BOVEN-LEEUWEN
 Zetel: BOVEN LEEUWEN
 KvK-nummer: 30237205 (Bron: NHR)
 Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer.
 
 Recht ontleend aan: HYP4  56682/60      d.d. 20-5-2009 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
WAMEL  G  1792 gedeeltelijk

 

Gerechtigde
1/3 EIGENDOM
 Vastgoed Projectontwikkeling Dreumel B.V.
 Lageweg  6  A 
 6621 BS  DREUMEL
 Zetel: WEST MAAS EN WAAL
 KvK-nummer: 10033244 (Bron: NHR)
 Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer.
 
 Recht ontleend aan: HYP4  56682/61      d.d. 20-5-2009 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
WAMEL  G  1792 gedeeltelijk

 

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WML00&sectie=G&perceelnummer=1836&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WML00&sectie=G&perceelnummer=1792&index_letter=D&index_nummer=3&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=312585542&subjectnummer=2573557476&voornaam=&voorvoegsel=&naam=GUBBELS GROEP PROJECTONTWIKKELING B.V.&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=AH
http://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=30237205
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=56682&nummer=60&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=312585578&subjectnummer=2573557483&voornaam=&voorvoegsel=&naam=Vastgoed Projectontwikkeling Dreumel B.V.&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=AH
http://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=10033244
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=56682&nummer=61&z=HYPERLINK STUK
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Betreft: WAMEL  G  1836 23-9-2015
 V HEEMSTRAWG  BENEDEN LEEUWEN 11:46:19
Uw referentie: 14873
Toestandsdatum: 22-9-2015

Gerechtigde
1/3 EIGENDOM
 Alain Dreumel Beheer B.V.
 Willem Alexanderstraat  10   
 6621 ZB  DREUMEL
 Zetel: DREUMEL
 KvK-nummer: 11068535 (Bron: NHR)
 Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer.
 
 Recht ontleend aan: HYP4  56682/61      d.d. 20-5-2009 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
WAMEL  G  1792 gedeeltelijk

Einde overzicht

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

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=312585612&subjectnummer=2573557490&voornaam=&voorvoegsel=&naam=Alain Dreumel Beheer B.V.&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=AH
http://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=11068535
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=56682&nummer=61&z=HYPERLINK STUK
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Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen
 
Betreft: WAMEL  G  1791 12-10-2015
 bij Van Heemstraweg 80  BENEDEN-LEEUWEN 8:47:13
Uw referentie: 14873
Toestandsdatum: 9-10-2015

Kadastraal object
 Kadastrale aanduiding: WAMEL G 1791
 Grootte: 95 ca
 Coördinaten: 163747-431894
 Omschrijving kadastraal object: ERF - TUIN
 Locatie: bij Van Heemstraweg  80   
 BENEDEN-LEEUWEN
 Jaar: 2009  
 (Met meer onroerend goed verkregen)
 Ontstaan op: 2-1-2008
 
 Ontstaan uit: WAMEL G 645 gedeeltelijk
 
 
Publiekrechtelijke beperkingen
 Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de

Basisregistratie Kadaster.
 

Gerechtigde
1/3 EIGENDOM
 GUBBELS GROEP PROJECTONTWIKKELING B.V.
 Groenewoud  11   
 6657 BR  BOVEN-LEEUWEN
 Zetel: BOVEN LEEUWEN
 KvK-nummer: 30237205 (Bron: NHR)
 Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer.
 
 Recht ontleend aan: HYP4  56682/60      d.d. 20-5-2009 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
WAMEL  G  1791

 

Gerechtigde
1/3 EIGENDOM
 Vastgoed Projectontwikkeling Dreumel B.V.
 Lageweg  6  A 
 6621 BS  DREUMEL
 Zetel: WEST MAAS EN WAAL
 KvK-nummer: 10033244 (Bron: NHR)
 Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer.
 
 Recht ontleend aan: HYP4  56682/61      d.d. 20-5-2009 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
WAMEL  G  1791

 

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WML00&sectie=G&perceelnummer=1791&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WML00&sectie=G&perceelnummer=645&index_letter=D&index_nummer=2&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=312585542&subjectnummer=2573557476&voornaam=&voorvoegsel=&naam=GUBBELS GROEP PROJECTONTWIKKELING B.V.&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=AH
http://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=30237205
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=56682&nummer=60&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=312585578&subjectnummer=2573557483&voornaam=&voorvoegsel=&naam=Vastgoed Projectontwikkeling Dreumel B.V.&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=AH
http://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=10033244
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=56682&nummer=61&z=HYPERLINK STUK
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Betreft: WAMEL  G  1791 12-10-2015
 bij Van Heemstraweg 80  BENEDEN-LEEUWEN 8:47:13
Uw referentie: 14873
Toestandsdatum: 9-10-2015

Gerechtigde
1/3 EIGENDOM
 Alain Dreumel Beheer B.V.
 Willem Alexanderstraat  10   
 6621 ZB  DREUMEL
 Zetel: DREUMEL
 KvK-nummer: 11068535 (Bron: NHR)
 Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer.
 
 Recht ontleend aan: HYP4  56682/61      d.d. 20-5-2009 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
WAMEL  G  1791

Einde overzicht

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

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=312585612&subjectnummer=2573557490&voornaam=&voorvoegsel=&naam=Alain Dreumel Beheer B.V.&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=AH
http://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=11068535
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=56682&nummer=61&z=HYPERLINK STUK
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Projectcode: 14873
Projectnaam: Tulpstraat Beneden-Leeuwen

Projectleider: M.I. Boos

afdrukdatum: 01-10-2015

Pagina 1 / 2

getekend volgens NEN 5104

Boring: 01

Datum: 01-10-2015

0

50

A

0

Zand, matig fijn, kleiïg, zwak 
humeus, zwak grindig, zwak 
baksteenhoudend, neutraalbruin, 
Edelmanboor

-50

Boring: 02

Datum: 01-10-2015

0

50

A

0

Zand, zeer fijn, kleiïg, zwak 
humeus, neutraalbruin, 
Edelmanboor

-50

Boring: 03

Datum: 01-10-2015

GWS: 100

0

50

100

150

200

250

A

B

C

D

0

Zand, zeer fijn, kleiïg, zwak 
humeus, zwak baksteenhoudend, 
zwak koolhoudend, neutraalbruin, 
Edelmanboor

-50

Zand, zeer fijn, kleiïg, 
neutraalbruin, Edelmanboor

-100

Zand, zeer fijn, kleiïg, grijsbruin, 
Edelmanboor

-150

Klei, zwak siltig, neutraalbruin, 
Edelmanboor

-230

Klei, zwak siltig, bruingrijs, 
Edelmanboor

-250

Boring: 04

Datum: 01-10-2015

0

50

A

0

Zand, zeer fijn, kleiïg, zwak 
humeus, zwak baksteenhoudend, 
zwak koolhoudend, neutraalbruin, 
Edelmanboor

-50



Projectcode: 14873
Projectnaam: Tulpstraat Beneden-Leeuwen

Projectleider: M.I. Boos

afdrukdatum: 01-10-2015

Pagina 2 / 2

getekend volgens NEN 5104

Boring: 05

Datum: 01-10-2015

0

50

A

0

Zand, zeer fijn, kleiïg, zwak 
humeus, zwak baksteenhoudend, 
matig koolhoudend, neutraalbruin, 
Edelmanboor

-50

Boring: 06

Datum: 01-10-2015

GWS: 100

0

50

100

150

A

B

C

0

Zand, zeer fijn, kleiïg, zwak 
humeus, zwak baksteenhoudend, 
zwak koolhoudend, neutraalbruin, 
Edelmanboor

-50

Klei, zwak siltig, bruingrijs, 
Edelmanboor

-100

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
beigegrijs, Zuigerboor

-150



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

zand afdichting

bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand



Bijlage 5 

 
   



T.a.v. M.I. Boos
Landweerstraat Zuid 109
5349 AK  OSS

Datum: 07-Oct-2015

NIPA milieutechniek BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 01-Oct-2015

Tulpstraat Beneden-Leeuwen

14873
2015109228/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van
monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Tulpstraat Beneden-Leeuwen

1 2

1/2

14873

Analysecertificaat

07-Oct-2015/15:12

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

01-Oct-2015

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2015109228/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 85.1% (m/m) 77.5Droge stof

S 4.1% (m/m) ds 2.2Organische stof

Q 95.5% (m/m) ds 97.3Gloeirest

S 6.1% (m/m) ds 7.2Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 67mg/kg ds 48Barium (Ba)

S 0.36mg/kg ds <0.20Cadmium (Cd)

S 4.8mg/kg ds 4.5Kobalt (Co)

S 19mg/kg ds 8.7Koper (Cu)

S 0.083mg/kg ds 0.058Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5Molybdeen (Mo)

S 14mg/kg ds 14Nikkel (Ni)

S 36mg/kg ds 15Lood (Pb)

S 87mg/kg ds 39Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0Minerale olie (C10-C12)

5.4mg/kg ds 10Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds <11Minerale olie (C21-C30)

<5.0mg/kg ds 5.9Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 118

1

2

MM1 01 (0-50) 03 (0-50) 04 (0-50) 05 (0-50) 06 (0-50)

MM2 03 (50-100) 03 (100-150) 06 (100-150) 8740213

8740212

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

01-Oct-2015

01-Oct-2015

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting



Tulpstraat Beneden-Leeuwen

1 2

2/2

14873

Analysecertificaat

07-Oct-2015/15:12

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

01-Oct-2015

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2015109228/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 180

S
1)1)

0.0049mg/kg ds 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050Naftaleen

S 0.062mg/kg ds <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050Anthraceen

S 0.14mg/kg ds <0.050Fluorantheen

S 0.074mg/kg ds <0.050Benzo(a)anthraceen

S 0.11mg/kg ds <0.050Chryseen

S 0.052mg/kg ds <0.050Benzo(k)fluorantheen

S 0.070mg/kg ds <0.050Benzo(a)pyreen

S 0.066mg/kg ds <0.050Benzo(ghi)peryleen

S 0.057mg/kg ds <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)

0.69mg/kg ds 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

MM1 01 (0-50) 03 (0-50) 04 (0-50) 05 (0-50) 06 (0-50)

MM2 03 (50-100) 03 (100-150) 06 (100-150) 8740213

8740212

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

01-Oct-2015

01-Oct-2015

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015109228/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

MM1 01 (0-50) 03 (0-50) 04 (0-50) 05 (0-50) 06 (0- 8740212 04  0  50 0532651454A

 8740212 01  0  50 0532651460A

 8740212 03  0  50 0532651465A

 8740212 05  0  50 0532651456A

 8740212 06  0  50 0532651453A

MM2 03 (50-100) 03 (100-150) 06 (100-150) 8740213 03  50  100 0532651450B

 8740213 03  100  150 0532651463C

 8740213 06  100  150 0532651383C

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2015109228/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015109228/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeirest)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Lutum (fractie < 2 µm)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10 VROM)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juli 2011.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A



T.a.v. M.I. Boos
Landweerstraat Zuid 109
5349 AK  OSS

Datum: 13-Oct-2015

NIPA milieutechniek BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 09-Oct-2015

Tulpstraat Beneden-Leeuwen

14873
2015112727/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van
monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Tulpstraat Beneden-Leeuwen

1

1/2

14873

Analysecertificaat

13-Oct-2015/17:12

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

09-Oct-2015

Monstermatrix Water; Water (AS3000)

2015112727/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 200µg/LBarium (Ba)

S <0.20µg/LCadmium (Cd)

S <2.0µg/LKobalt (Co)

S <2.0µg/LKoper (Cu)

S <0.050µg/LKwik (Hg)

S 4.9µg/LMolybdeen (Mo)

S <3.0µg/LNikkel (Ni)

S <2.0µg/LLood (Pb)

S 36µg/LZink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/LBenzeen

S <0.20µg/LTolueen

S <0.20µg/LEthylbenzeen

S <0.10µg/Lo-Xyleen

S <0.20µg/Lm,p-Xyleen

S
1)

0.21µg/LXylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/LBTEX (som)

S <0.020µg/LNaftaleen

S <0.20µg/LStyreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/LDichloormethaan

S <0.20µg/LTrichloormethaan

S <0.10µg/LTetrachloormethaan

S <0.20µg/LTrichlooretheen

S <0.10µg/LTetrachlooretheen

S <0.20µg/L1,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/Lcis 1,2-Dichlooretheen

1 03-PB03-2 03 (150-250) 8750993

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

08-Oct-2015

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting



Tulpstraat Beneden-Leeuwen

1

2/2

14873

Analysecertificaat

13-Oct-2015/17:12

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

09-Oct-2015

Monstermatrix Water; Water (AS3000)

2015112727/1Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/Ltrans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/LCKW (som)

S <0.20µg/LTribroommethaan

S <0.10µg/LVinylchloride

S <0.10µg/L1,1-Dichlooretheen

S
1)

0.14µg/L1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L1,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/LDichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/LMinerale olie (C10-C12)

21µg/LMinerale olie (C12-C16)

<10µg/LMinerale olie (C16-C21)

<15µg/LMinerale olie (C21-C30)

<10µg/LMinerale olie (C30-C35)

<10µg/LMinerale olie (C35-C40)

S <50µg/LMinerale olie totaal (C10-C40)

1 03-PB03-2 03 (150-250) 8750993

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

08-Oct-2015

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015112727/1
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De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cobalt (Co)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-2 en gw. NEN EN ISO 15680HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS300

Cf. pb 3110-5LVI-GC-FIDW0215Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juli 2011.
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BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer 14873

Projectnaam Tulpstraat Beneden-Leeuwen

Datum monstername 01-10-2015

Certificaatnummer 2015109228

Startdatum 01-10-2015

Rapportagedatum 07-10-2015

Analyse Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 85,1

Organische stof % (m/m) ds 4,1 4,100

Gloeirest % (m/m) ds 95,5

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 6,1 6,100

Metalen

Barium (Ba) mg/kg ds 67 171,7 20 190 555 920

Cadmium (Cd) mg/kg ds 0,36 0,5344 - 0,2 0,6 6,8 13

Kobalt (Co) mg/kg ds 4,8 11,65 - 3 15 103 190

Koper (Cu) mg/kg ds 19 32,39 - 5 40 115 190

Kwik (Hg) mg/kg ds 0,083 0,1101 - 0,05 0,15 18,1 36

Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1,050 - 1,5 1,5 95,8 190

Nikkel (Ni) mg/kg ds 14 30,43 - 4 35 67,5 100

Lood (Pb) mg/kg ds 36 50,83 * 10 50 290 530

Zink (Zn) mg/kg ds 87 163,6 * 20 140 430 720

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3,0

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds 5,4

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds <11

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6,0

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 59,76 - 35 190 2600 5000

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,0010 0,0017

PCB 52 mg/kg ds <0,0010 0,0017

PCB 101 mg/kg ds <0,0010 0,0017

PCB 118 mg/kg ds <0,0010 0,0017

PCB 138 mg/kg ds <0,0010 0,0017

PCB 153 mg/kg ds <0,0010 0,0017

PCB 180 mg/kg ds <0,0010 0,0017

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0049 0,0119 - 0,007 0,02 0,51 1

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,050 0,0350

Fenanthreen mg/kg ds 0,062 0,0620

Anthraceen mg/kg ds <0,050 0,0350

Fluorantheen mg/kg ds 0,14 0,1400

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,074 0,0740

Chryseen mg/kg ds 0,11 0,1100

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,052 0,0520

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,07 0,0700

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,066 0,0660

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 0,057 0,0570

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0,69 0,7010 - 0,35 1,5 20,8 40

Legenda

Nr. Monster Analytico-nr

1 MM1 01 (0-50) 03 (0-50) 04 (0-50) 05 (0-50) 06 (0-50) 8740212

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde -

groter dan achtergrondwaarde *

groter dan tussenwaarde **

groter dan interventiewaarde ***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com



BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer 14873

Projectnaam Tulpstraat Beneden-Leeuwen

Datum monstername 01-10-2015

Certificaatnummer 2015109228

Startdatum 01-10-2015

Rapportagedatum 07-10-2015

Analyse Eenheid 2 GSSD Oordeel RG AW T I

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 77,5

Organische stof % (m/m) ds 2,2 2,200

Gloeirest % (m/m) ds 97,3

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 7,2 7,200

Metalen

Barium (Ba) mg/kg ds 48 112,7 20 190 555 920

Cadmium (Cd) mg/kg ds <0,20 0,2213 - 0,2 0,6 6,8 13

Kobalt (Co) mg/kg ds 4,5 10,08 - 3 15 103 190

Koper (Cu) mg/kg ds 8,7 15,17 - 5 40 115 190

Kwik (Hg) mg/kg ds 0,058 0,0767 - 0,05 0,15 18,1 36

Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1,050 - 1,5 1,5 95,8 190

Nikkel (Ni) mg/kg ds 14 28,49 - 4 35 67,5 100

Lood (Pb) mg/kg ds 15 21,46 - 10 50 290 530

Zink (Zn) mg/kg ds 39 72,90 - 20 140 430 720

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3,0

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds 10

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds <11

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds 5,9

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6,0

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 111,4 - 35 190 2600 5000

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,0010 0,0031

PCB 52 mg/kg ds <0,0010 0,0031

PCB 101 mg/kg ds <0,0010 0,0031

PCB 118 mg/kg ds <0,0010 0,0031

PCB 138 mg/kg ds <0,0010 0,0031

PCB 153 mg/kg ds <0,0010 0,0031

PCB 180 mg/kg ds <0,0010 0,0031

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0049 0,0222 - 0,007 0,02 0,51 1

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,050 0,0350

Fenanthreen mg/kg ds <0,050 0,0350

Anthraceen mg/kg ds <0,050 0,0350

Fluorantheen mg/kg ds <0,050 0,0350

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,050 0,0350

Chryseen mg/kg ds <0,050 0,0350

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,050 0,0350

Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,050 0,0350

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0,050 0,0350

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds <0,050 0,0350

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0,35 0,3500 - 0,35 1,5 20,8 40

Legenda

Nr. Monster Analytico-nr

2 MM2 03 (50-100) 03 (100-150) 06 (100-150) 8740213

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde -

groter dan achtergrondwaarde *

groter dan tussenwaarde **

groter dan interventiewaarde ***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com



BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater

Projectnummer 14873

Projectnaam Tulpstraat Beneden-Leeuwen

Datum monstername 08-10-2015

Certificaatnummer 2015112727

Startdatum 09-10-2015

Rapportagedatum 13-10-2015

Analyse Eenheid 1 GSSD Oordeel RG S T I

Metalen

Barium (Ba) µg/L 200 200 * 20 50 338 625

Cadmium (Cd) µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,4 3,2 6

Kobalt (Co) µg/L <2,0 1,4 - 2 20 60 100

Koper (Cu) µg/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75

Kwik (Hg) µg/L <0,050 0,035 - 0,05 0,05 0,175 0,3

Molybdeen (Mo) µg/L 4,9 4,9 - 2 5 153 300

Nikkel (Ni) µg/L <3,0 2,1 - 3 15 45 75

Lood (Pb) µg/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75

Zink (Zn) µg/L 36 36 - 10 65 433 800

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,2 15,1 30

Tolueen µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 504 1000

Ethylbenzeen µg/L <0,20 0,14 - 0,2 4 77 150

o-Xyleen µg/L <0,10 0,07

m,p-Xyleen µg/L <0,20 0,14

Xylenen (som) factor 0,7 µg/L 0,21 0,21 - 0,2 0,2 35,1 70

BTEX (som) µg/L <0,90 0,63

Naftaleen µg/L <0,020 0,014 - 0,02 0,01 35 70

Styreen µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 153 300

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,01 500 1000

Trichloormethaan µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 203 400

Tetrachloormethaan µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10

Trichlooretheen µg/L <0,20 0,14 - 0,2 24 262 500

Tetrachlooretheen µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 20 40

1,1-Dichloorethaan µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 454 900

1,2-Dichloorethaan µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 204 400

1,1,1-Trichloorethaan µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 150 300

1,1,2-Trichloorethaan µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 65 130

cis 1,2-Dichlooretheen µg/L <0,10 0,07

trans 1,2-Dichlooretheen µg/L <0,10 0,07

CKW (som) µg/L <1,6 1,12

Tribroommethaan µg/L <0,20 0,14 630

Vinylchloride µg/L <0,10 0,07 - 0,2 0,01 2,5 5

1,1-Dichlooretheen µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10

1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 µg/L 0,14 0,14 - 0,2 0,01 10 20

1,1-Dichloorpropaan µg/L <0,20 0,14

1,2-Dichloorpropaan µg/L <0,20 0,14

1,3-Dichloorpropaan µg/L <0,20 0,14

Dichloorpropanen som factor 0.7 µg/L 0,42 0,42 - 0,6 0,8 40,4 80

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) µg/L <10

Minerale olie (C12-C16) µg/L 21

Minerale olie (C16-C21) µg/L <10

Minerale olie (C21-C30) µg/L <15

Minerale olie (C30-C35) µg/L <10

Minerale olie (C35-C40) µg/L <10

Minerale olie totaal (C10-C40) µg/L <50 35 - 50 50 325 600

Legenda

Nr. Monster Analytico-nr Eindoordeel

1 03-PB03-2 03 (150-250) 8750993 Overschrijding Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan streefwaarde -

groter dan streefwaarde *

groter dan tussenwaarde **

groter dan interventiewaarde ***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com
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1 Organisatorische en algemene
gegevens

Door CroonenBuro5 te Oosterhout is voorliggend akoestisch onderzoek behorende bij

de locatie Tulpstraat, Beneden-Leeuwen, gemeente West Maas en Waal verricht. Op

deze locaties wordt de bouw van 2 woningen mogelijk gemaakt.

Conform de Wet geluidhinder heeft iedere weg een zone. Uitzonderingen daarop zijn

wegen die in een 30 km-zone zijn opgenomen en wegen die als woonerf bestemd zijn.

Van deze uitzonderingen is geen sprake vanwege de Van Heemstraweg (50 km/uur).

Derhalve heeft deze weg een onderzoekzone en valt deze binnen het regime van de

Wet geluidhinder. Vanwege deze weg dient een akoestisch onderzoek te worden ver-

richt.

In het kader van de Wet ruimtelijke ordening dient aangetoond te worden dat er sprake

is van een goed woon- en leefklimaat. Omdat in de omgeving van het plangebied de

straat Zijveld (30 km weg) is gelegen is deze weg meegenomen in het onderzoek. Van

deze weg mag worden verwacht dat deze, vanwege de hoge verkeersintensiteiten, een

bijdrage kan leveren aan de geluidbelasting op de gevels van de toekomstige wonin-

gen. Derhalve is Zijveld in voorliggend onderzoek opgenomen.

Het akoestisch onderzoek heeft tot doel de geluidbelasting, vanwege de Van Heem-

straweg en Zijveld, op de gevels van de te projecteren geluidgevoelige bebouwing te

bepalen en te toetsen aan de grenswaarden die in de Wet geluidhinder zijn gesteld. De

gecumuleerde gevelbelastingen kunnen tevens dienen als basis voor de berekening

van de binnenwaarde conform het Bouwbesluit.
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2 Algemeen

2.1 De Wet geluidhinder

De Wet geluidhinder heeft tot doel om door het stellen van regels en voorschriften de

geluidhinder te beperken door het voorkomen dat de geluidhinder ontstaat (in nieuwe

situaties) dan wel het bestrijden van de reeds bestaande geluidsoverlast (betreffende

maatregelen in bestaande situaties).

Van een nieuwe situatie wordt gesproken als het gaat om nieuw te projecteren wegen

of woningen of andere geluidsgevoelige objecten in een nieuw bestemmingsplan of de

aanleg van een (spoor)weg buiten toepassing van een bestemmingsplanprocedure.

Volgens artikel 77 zijn Burgemeester en Wethouders verplicht bij het vaststellen of her-

zien van een bestemmingsplan een akoestisch onderzoek in te stellen naar:

— de geluidbelasting op de gevels van woningen en andere geluidsgevoelige objecten

binnen de geluidzone van een (spoor)weg;

— de doeltreffendheid van maatregelen ter beperking van de geluidbelasting.

Bij het bestrijden van de geluidhinder kunnen drie categorieën van geluidsbeperkende

maatregelen worden onderscheiden.

1 Bronbestrijding (wegverkeer: stillere motorvoertuigen, lagere snelheden, toepassing

van geluidsarme wegdekken, optimalisatie van de verkeersstructuur, beperking

vrachtverkeer etc., railverkeer: inzet van schijfgeremd reizigersmaterieel, inzet van

kunststofremblokken bij goederentreinen, toepassing van raildempers etc.).

2 Beperking van de geluidsoverdracht (geluidswallen en schermen, afstand houden

tot de (spoor)weg).

3 Beschermen van de ontvanger (door maatregelen voor en aan de gevel en goede

akoestische indeling van een woning of andere geluidsgevoelige objecten, geveliso-

latie).

2.2 Algemene normen

De normen, welke dienen te worden gehanteerd, zijn afhankelijk van de situatie. In de

Wet geluidhinder worden, zoals eerder genoemd, nieuwe en bestaande situaties on-

derscheiden.

Nieuwe situaties

Onder nieuwe situaties vallen:

A nieuw te projecteren woningen (en andere geluidsgevoelige bebouwing);

B nieuwe (spoor)wegaanleg.

In voorliggend akoestisch onderzoek is sprake van nieuw te projecteren geluidsgevoeli-

ge bebouwing. Volgens de Wet geluidhinder geldt voor alle geluidsgevoelige bestem-

mingen een voorkeursgrenswaarde van 48 dB.
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Wanneer deze waarden worden overschreden en geluidsbeperkende maatregelen niet

mogelijk en/of doelmatig zijn kunnen Burgemeester en Wethouders, onder voorwaar-

den, een hogere maximaal toelaatbare geluidbelasting vaststellen. De waarden zijn

aan de in de Wet geluidhinder opgenomen maxima gebonden. Voorop staat dat er in

ieder geval dat er sprake moet zijn van een goed woon- en leefklimaat. Daartoe zijn in

het verzoek hogere waarde aanvullende eisen c.q. inspanningsverplichtingen opgeno-

men. Bovendien moet, middels de toelichting bij het bestemmingsplan, worden aange-

toond dat er sprake is van de wenselijkheid tot het bouwen van woningen of andere ge-

luidgevoelige objecten op genoemde locatie.
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3 Reken- en meetvoorschriften

Voor het bepalen van de geluidbelasting is het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder

2012 gehanteerd.

De rekenmethode I is bedoeld voor de meer eenvoudige berekeningen zoals voor wo-

ningen langs een rechte (spoor)weg. De berekeningsposities (waarneempunten) heb-

ben rechtstreeks zicht op de as van de (spoor)weg respectievelijk op de rijstroken. Ook

kan de methode gehanteerd worden als de woning op een grote afstand van een rela-

tief kleine weg wordt gesitueerd.

De rekenmethode II wordt toegepast voor situaties waarbij reflecties, afschermingen

van verschillende hoogtes, hellingen, bochten, verschillen in wegdek en intensiteiten

etc. een belangrijke invloed hebben op de geluidbelasting. In voorliggend onderzoek

zijn de berekeningen middels het programma Geomilieu V3.10 uitgevoerd met SRM II.

3.1 Correctie volgens artikel 110g Wet geluidhinder

Vanwege de verwachting dat het wegverkeer op middellange termijn stiller wordt, kan

op grond van artikel 110g van de Wet geluidhinder een aftrek worden toegepast. Voor

wegen waarop met een snelheid van 70 km/uur en meer wordt gereden (buitenstede-

lijk gebied) is deze aftrek:

- 2 dB;

- 3 dB voor situaties dat de geluidsbelasting zonder aftrek 110g Wgh 56 dB is (geldt tot

1 juli 2018);

- 4 dB voor situaties dat de geluidsbelasting zonder aftrek 110g Wgh 57 dB is (geldt tot

1 juli 2018).

Voor de overige wegen geldt een aftrek van 5 dB (stedelijk gebied).

3.2 Buitenstedelijk en stedelijk gebied

Als buitenstedelijk gebied wordt beschouwd het gebied buiten de bebouwde kom, als-

mede het gebied binnen de bebouwde kom voor zover liggend binnen de zone langs

een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeers-

tekens (voor het begrip zone zie hierna). Als stedelijk gebied wordt beschouwd het ge-

bied binnen de bebouwde kom, met uitzondering van het gebied binnen de bebouwde

kom voor zover liggend binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg als bedoeld

in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens.

3.3 Zones langs wegen

In de Wet geluidhinder is bepaald dat elke weg een onderzoekszone (aandachtsgebied)

heeft. Bij de vaststelling of herziening van een bestemmingsplan dat gelegen is binnen

deze zone is een akoestisch onderzoek vereist. Uitzonderingen daarop zijn:

— wegen die gelegen zijn binnen een als woonerf aangeduid gebied;

— wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 km per uur geldt.
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De zone is aan weerszijde van de weg gelegen en heeft, afhankelijk van het aantal rij-

banen en snelheid, een vastgestelde breedte vanuit de rand van de weg.

Breedte van de geluidzones wegverkeer:

Aantal rijstroken Stedelijk gebied Buitenstedelijk gebied

(Snelheid minder dan 70

km/uur)

(Snelheid 70 km/uur en meer)

Maximaal 2 200 meter 250 meter

3 of 4 350 meter 400 meter

Meer dan 4 350 meter 600 meter

3.4 Cumulatie

Indien vanwege meerdere geluidsbronnen de geluidbelasting op de gevels van de toe-

komstige woningen wordt berekend en de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden

dient aan de hand van de gecumuleerde geluidbelasting beoordeeld te worden of er

sprake is van een onaanvaardbaar hoge geluidbelasting.
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4 Uitgangspunten voor het akoestisch
onderzoek

In dit hoofdstuk zijn de uitgangspunten opgenomen welke ten grondslag liggen aan het

akoestisch onderzoek.

In voorliggend akoestisch onderzoek is sprake van nieuw te projecteren geluidsgevoeli-

ge bebouwing. Volgens de Wet geluidhinder geldt voor alle geluidsgevoelige bestem-

mingen een voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

De gemeente West Maas en Waal streeft naar een zo goed mogelijk woon- en leefkli-

maat. Uitgangspunt daarbij is dat op de gevels van te projecteren woningen en andere

geluidgevoelige bebouwing de voorkeursgrenswaarde van 48 dB voor wegverkeer niet

wordt overschreden. Wanneer deze waarden worden overschreden worden geluidbe-

perkende maatregelen overwogen. Als geluidbeperkende maatregelen niet doelmatig

of acceptabel zijn is het mogelijk om, onder voorwaarden, bij het collega van burge-

meester en wethouders een verzoek hogere waarde in te dienen. Aan een hogere

waarde kan de gemeente nadere eisen stellen zoals het situeren van een geluidluwe

gevel en/of buitenruimte en een akoestisch gunstige indeling van de woning. Voorts

dient te worden voldaan aan de binnenwaarde (geluidwering van de gevel) conform de

eisen die in het Bouwbesluit zijn gesteld.

4.1 Onderzoeksgebied

De berekeningen vinden plaats voor de geluidsgevoelige bebouwing gelegen in de om-

geving van de Van Heemstraweg en Zijveld.

4.2 Verkeersgegevens

De verkeersgegevens zijn aangeleverd door de Omgevingsdienst Rivierenland en be-

staan uit etmaalintensiteiten (weekdag) voor het jaar 2025, de verdeling naar dag,

avond en nachtuur en naar de verschillende motorvoertuigencategorieën.

De in de nabijheid van het plangebied gehanteerde intensiteiten zijn opgenomen in ta-

bel 1. In de bijlage zijn de intensiteiten van alle wegvakken opgenomen.

Tabel 1.

Van Heemstraweg Daguur 6,81% Avonduur 3,10% Nachtuur 0,74%

LV MV ZV LV MV ZV LV MV ZV

percentage 86,03 10,66 3,31 92,37 5,81 1,82 85,33 11,31 3,35

aantal 9947,57 582,79 72,21 22,42 284,85 17,92 5,61 62,81 8,33 2,47

Zijveld Daguur 6,66% Avonduur 3,77% Nachtuur 0,62%

LV MV ZV LV MV ZV LV MV ZV

percentage 90,27 6,15 3,58 94,95 3,23 1,82 91,78 6,53 1,69

aantal 5419,61 325,83 22,20 12,92 194,00 6,60 3,72 30,84 2,19 0,57
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Snelheid

De geluidsberekening vanwege de Van Heemstraweg is gebaseerd op een snelheid van

50 km/uur. De snelheid op Zijveld is 30 km/uur behalve het wegvak bij de rotonde. Op

dat wegvak is de toegestane snelheid 50 km/uur maar omdat de praktische snelheid

veel minder is, is in de berekening ook voor dit wegvak een snelheid van 30 km/uur

opgenomen.

Verharding

Op beide wegen ligt een DAB verharding (referentiewegdek).

Maatgevende periode

Voor de bepaling van de waarden, genoemd in de Wet geluidhinder, wordt uitgegaan

van het gemiddelde over drie periodes van een etmaal, te weten:

dagperiode: (07.00-19.00 uur);

avondperiode: (19.00-23.00 uur);

nachtperiode: (23.00-07.00 uur).

Dit wordt uitgedrukt in Lden.

Artikel 110g Wgh

Conform artikel 110g van de Wet geluidhinder is voor de geluidbelastingen vanwege de

weg een aftrek van 5 dB toegestaan.

Waarneemhoogte

In de regels behorende bij het bestemmingsplan zijn de hoogtes en goothoogtes van de

toekomstige woonbebouwing opgenomen. Daaruit volgt een maximaal aantal woonla-

gen met bijbehorende waarneemhoogte.

bouwlagen waarneemhoogte in meters

1 1,5

2 4,5

Bodemfactor

Voor de berekening van de bodemfactor is uitgegaan van het verhardingsaandeel bin-

nen het profiel en het gebied tussen de toekomstige geluidgevoelige bebouwing en de

relevante weg. De verharde gedeelten zijn, evenals water, als akoestisch hard inge-

voerd.

Afschermingen en reflecties

De bijdrage van afschermingen en reflecties via o.a. bebouwing is in de berekeningen

opgenomen.

Maaiveld

De maaiveldhoogte van de bebouwing is maatgevend en op 0 gesteld. De hoogten van

alle relevante objecten (zoals de wegen) zijn daaraan gerelateerd.
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5 Resultaten van de berekeningen

Vanwege de Van Heemstraweg is, conform de Wet geluidhinder, middels waarneem-

punten de geluidbelasting op de gevels van de toekomstige woningen bepaald. De re-

sultaten van de berekeningen zijn opgenomen in de computeroutput Geomilieu SRM II

(zie bijlage) en in onderstaande tabel samengevat.

Tabel 2a, Gevelbelasting vanwege de Van Heemstraweg.

waarneempunt Waarneemhoogte 1,5 meter Waarneemhoogte 4,5 meter

1 2 1 2

01 50,8 46 52,9 48

02 47,2 42 49,3 44

03 45,6 41 47,4 42

04 38,4 33 39,9 35

05 46,0 41 47,8 43

06 48,3 43 50,3 45

1 Zonder afronding en aftrek art 110g.

2 Met afronding en aftrek art 110g.

Uit de resultaten van de berekeningen blijkt dat, vanwege de Van Heemstraweg, beide

woningen voldoen aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Daarmee zijn er geen

akoestische belemmeringen voor de bouw van de woningen.

Woon- en leefklimaat.

Ter beoordeling van het woon- en leefklimaat is, in het kader van de Wet ruimtelijke or-

dening, de geluidbelasting vanwege Zijveld berekend. De resultaten daarvan zijn in on-

derstaande tabel opgenomen.

Tabel 2b, Gevelbelasting vanwege Zijveld.

waarneempunt Waarneemhoogte 1,5 meter Waarneemhoogte 4,5 meter

1 2 1 2

01 29,6 25 31,0 26

02 16,8 12 18,5 13

03 14,9 10 17,3 12

04 33,6 29 34,8 30

05 35,1 30 36,3 31

06 33,7 29 35,0 30

1. Zonder afronding en aftrek art 110g.

2. Met afronding en aftrek art 110g.

Uit de resultaten van de berekeningen blijkt dat de woningen ook vanwege deze weg

voldoen aan de (in de Wet geluidhinder opgenomen) voorkeursgrenswaarde.
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Cumulatie

Vanwege de in het onderzoek opgenomen wegen is een cumulatieberekening gemaakt.

Uit de resultaten van de berekening blijkt dat er geen significante toename van geluid

op de gevels is ten opzichte van de individueel berekende wegen.

Tabel 2c, Gevelbelasting vanwege Zijveld.

waarneempunt Waarneemhoogte 1,5 meter Waarneemhoogte 4,5 meter

1 2 1 2

01 50,8 46 52,9 48

02 47,2 42 49,3 44

03 45,6 41 47,4 42

04 39,6 35 41,1 36

05 46,3 41 48,1 43

06 48,5 43 50,4 45

1. Zonder afronding en aftrek art 110g.

2. Met afronding en aftrek art 110g.

Uit de resultaten blijkt voorts dat de toekomstige woningen bij een normale geluidwe-

ring van de gevels voldoen aan de binnenwaarde conform het Bouwbesluit.

Er is sprake van een goed woon- en leefklimaat en derhalve van een goede ruimtelijke

ordening.
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6 Conclusie

Door CroonenBuro5 te Oosterhout is voorliggend akoestisch onderzoek behorende bij

de locatie Tulpstraat, Beneden-Leeuwen, gemeente West Maas en Waal verricht. Op

deze locaties wordt de bouw van 2 woningen mogelijk gemaakt.

Conform de Wet geluidhinder heeft iedere weg een zone. Uitzonderingen daarop zijn

wegen die in een 30 km-zone zijn opgenomen en wegen die als woonerf bestemd zijn.

De Van Heemstraweg (50 km/uur) heeft een onderzoekzone van 200 meter en valt

binnen het regime van de Wet geluidhinder. Vanwege deze weg is een akoestisch on-

derzoek te worden verricht. Uit de resultaten van de berekeningen blijkt dat, vanwege

de Van Heemstraweg, beide woningen voldoen aan de voorkeursgrenswaarde van 48

dB. Daarmee zijn er geen akoestische belemmeringen voor de bouw van de woningen.

In het kader van de Wet ruimtelijke ordening dient aangetoond te worden dat er sprake

is van een goed woon- en leefklimaat. Omdat in de omgeving van het plangebied de

straat Zijveld (30 km weg) is gelegen is deze weg meegenomen in het onderzoek. Van

deze weg mag worden verwacht dat deze, vanwege de hoge verkeersintensiteiten, een

bijdrage kan leveren aan de geluidbelasting op de gevels van de toekomstige wonin-

gen. Derhalve is Zijveld in voorliggend onderzoek opgenomen. Uit de resultaten van de

berekeningen blijkt dat de woningen ook vanwege deze weg voldoen aan de (in de Wet

geluidhinder opgenomen) voorkeursgrenswaarde.

Uit de resultaten van de cumulatieberekening blijkt dat er geen significante toename

van geluid op de gevels is ten opzichte van de individueel berekende wegen. Voorts

blijkt dat dat de toekomstige woningen bij een normale geluidwering van de gevels vol-

doen aan de binnenwaarde conform het Bouwbesluit.

Er is sprake van een goed woon- en leefklimaat en derhalve van een goede ruimtelijke

ordening.
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Bijlage

Computeroutput Geomilieu SRM II
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CroonenBuro5Toetspunten

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

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

01 0,00 Relatief 1,50 4,50 -- -- -- -- Ja
02 0,00 Relatief 1,50 4,50 -- -- -- -- Ja
03 0,00 Relatief 1,50 4,50 -- -- -- -- Ja
04 0,00 Relatief 1,50 4,50 -- -- -- -- Ja
05 0,00 Relatief 1,50 4,50 -- -- -- -- Ja

06 0,00 Relatief 1,50 4,50 -- -- -- -- Ja

20-8-2015 11:18:29Geomilieu V3.10



CroonenBuro5Van Heemstraweg

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Heemstraweg
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A 1,50 50,4 46,5 40,8 50,8
01_B 4,50 52,5 48,5 42,9 52,9
02_A 1,50 46,8 42,9 37,3 47,2
02_B 4,50 48,9 44,9 39,3 49,3
03_A 1,50 45,3 41,3 35,7 45,6

03_B 4,50 47,1 43,1 37,5 47,4
04_A 1,50 38,1 34,1 28,5 38,4
04_B 4,50 39,6 35,6 30,0 39,9
05_A 1,50 45,7 41,7 36,1 46,0
05_B 4,50 47,5 43,5 37,9 47,8

06_A 1,50 48,0 44,0 38,4 48,3
06_B 4,50 50,0 46,0 40,4 50,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

20-8-2015 11:15:00Geomilieu V3.10
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Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zijveld
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A 1,50 29,3 26,2 19,2 29,6
01_B 4,50 30,7 27,6 20,5 31,0
02_A 1,50 16,6 13,3 6,2 16,8
02_B 4,50 18,3 15,0 8,0 18,5
03_A 1,50 14,8 11,3 4,3 14,9

03_B 4,50 17,1 13,6 6,6 17,3
04_A 1,50 33,5 30,1 22,8 33,6
04_B 4,50 34,7 31,3 24,0 34,8
05_A 1,50 35,0 31,6 24,2 35,1
05_B 4,50 36,3 32,8 25,5 36,3

06_A 1,50 33,5 30,2 22,9 33,7
06_B 4,50 34,9 31,5 24,3 35,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

20-8-2015 11:15:47Geomilieu V3.10



CroonenBuro5Cumulatie

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A 1,50 50,5 46,5 40,9 50,8
01_B 4,50 52,6 48,6 43,0 52,9
02_A 1,50 46,9 42,9 37,3 47,2
02_B 4,50 48,9 44,9 39,4 49,3
03_A 1,50 45,3 41,3 35,7 45,6

03_B 4,50 47,1 43,1 37,5 47,4
04_A 1,50 39,4 35,5 29,5 39,6
04_B 4,50 40,8 36,9 31,0 41,1
05_A 1,50 46,0 42,1 36,3 46,3
05_B 4,50 47,8 43,8 38,1 48,1

06_A 1,50 48,2 44,2 38,5 48,5
06_B 4,50 50,1 46,1 40,5 50,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

20-8-2015 11:13:49Geomilieu V3.10
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Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k

01 8,00 0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
02 8,00 0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
03 8,00 0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
04 8,00 0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
05 8,00 0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

06 8,00 0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
07 8,00 0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
08 8,00 0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
09 8,00 0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
10 8,00 0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

11 8,00 0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
12 8,00 0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
13 8,00 0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14 8,00 0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
15 8,00 0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

16 8,00 0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
17 8,00 0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
18 8,00 0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
19 8,00 0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
20 8,00 0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

21 8,00 0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
22 8,00 0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23 8,00 0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24 8,00 0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
25 8,00 0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26 8,00 0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27 8,00 0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
28 8,00 0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29 8,00 0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
30 8,00 0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

31 8,00 0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
32 8,00 0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
33 8,00 0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
34 8,00 0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
35 8,00 0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

36 8,00 0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
37 8,00 0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
38 8,00 0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
39 8,00 0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
43 8,00 0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

44 8,00 0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
45 8,00 0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
46 8,00 0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
47 8,00 0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
48 8,00 0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

49 8,00 0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
50 8,00 0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
51 8,00 0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
52 8,00 0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
53 8,00 0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

54 8,00 0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
55 8,00 0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
56 8,00 0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
57 8,00 0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
58 8,00 0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

59 8,00 0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
60 8,00 0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
61 8,00 0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
62 8,00 0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
63 8,00 0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

64 8,00 0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
65 8,00 0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
66 8,00 0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
67 8,00 0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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CroonenBuro5Gebouwen

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

01 0,80 0,80 0,80
02 0,80 0,80 0,80
03 0,80 0,80 0,80
04 0,80 0,80 0,80
05 0,80 0,80 0,80

06 0,80 0,80 0,80
07 0,80 0,80 0,80
08 0,80 0,80 0,80
09 0,80 0,80 0,80
10 0,80 0,80 0,80

11 0,80 0,80 0,80
12 0,80 0,80 0,80
13 0,80 0,80 0,80
14 0,80 0,80 0,80
15 0,80 0,80 0,80

16 0,80 0,80 0,80
17 0,80 0,80 0,80
18 0,80 0,80 0,80
19 0,80 0,80 0,80
20 0,80 0,80 0,80

21 0,80 0,80 0,80
22 0,80 0,80 0,80
23 0,80 0,80 0,80
24 0,80 0,80 0,80
25 0,80 0,80 0,80

26 0,80 0,80 0,80
27 0,80 0,80 0,80
28 0,80 0,80 0,80
29 0,80 0,80 0,80
30 0,80 0,80 0,80

31 0,80 0,80 0,80
32 0,80 0,80 0,80
33 0,80 0,80 0,80
34 0,80 0,80 0,80
35 0,80 0,80 0,80

36 0,80 0,80 0,80
37 0,80 0,80 0,80
38 0,80 0,80 0,80
39 0,80 0,80 0,80
43 0,80 0,80 0,80

44 0,80 0,80 0,80
45 0,80 0,80 0,80
46 0,80 0,80 0,80
47 0,80 0,80 0,80
48 0,80 0,80 0,80

49 0,80 0,80 0,80
50 0,80 0,80 0,80
51 0,80 0,80 0,80
52 0,80 0,80 0,80
53 0,80 0,80 0,80

54 0,80 0,80 0,80
55 0,80 0,80 0,80
56 0,80 0,80 0,80
57 0,80 0,80 0,80
58 0,80 0,80 0,80

59 0,80 0,80 0,80
60 0,80 0,80 0,80
61 0,80 0,80 0,80
62 0,80 0,80 0,80
63 0,80 0,80 0,80

64 0,80 0,80 0,80
65 0,80 0,80 0,80
66 0,80 0,80 0,80
67 0,80 0,80 0,80
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CroonenBuro5Gebouwen

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k

68 8,00 0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
69 8,00 0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
70 8,00 0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
71 8,00 0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
72 8,00 0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

73 8,00 0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
74 8,00 0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
75 8,00 0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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CroonenBuro5Gebouwen

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

68 0,80 0,80 0,80
69 0,80 0,80 0,80
70 0,80 0,80 0,80
71 0,80 0,80 0,80
72 0,80 0,80 0,80

73 0,80 0,80 0,80
74 0,80 0,80 0,80
75 0,80 0,80 0,80
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CroonenBuro5Wegen

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO_H ISO M Hdef. Type Cpl Cpl_W Hbron Helling Wegdek V(MR(D)) V(MR(A))

0,00 0,00 Relatief Verdeling False 1,5 0,75 0 W0 60 60
0,00 0,00 Relatief Verdeling False 1,5 0,75 0 W0 50 50
0,00 0,00 Relatief Verdeling False 1,5 0,75 0 W0 50 50
0,00 0,00 Relatief Verdeling False 1,5 0,75 0 W0 50 50
0,00 0,00 Relatief Verdeling False 1,5 0,75 0 W0 50 50

0,00 0,00 Relatief Verdeling False 1,5 0,75 0 W0 50 50
0,00 0,00 Relatief Verdeling False 1,5 0,75 0 W0 30 30
0,00 0,00 Relatief Verdeling False 1,5 0,75 0 W0 30 30
0,00 0,00 Relatief Verdeling False 1,5 0,75 0 W0 30 30
0,00 0,00 Relatief Verdeling False 1,5 0,75 0 W0 30 30

0,00 0,00 Relatief Verdeling False 1,5 0,75 0 W0 30 30
0,00 0,00 Relatief Verdeling False 1,5 0,75 0 W0 30 30
0,00 0,00 Relatief Verdeling False 1,5 0,75 0 W0 30 30
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CroonenBuro5Wegen

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(MR(N)) V(MR(P4)) V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(LV(P4)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(MV(P4)) V(ZV(D))

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
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CroonenBuro5Wegen

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(ZV(A)) V(ZV(N)) V(ZV(P4)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %Int(P4) %MR(D) %MR(A) %MR(N)

60 60 60 11559,33 6,80 3,12 0,74 -- -- -- --
50 50 50 11559,33 6,80 3,12 0,74 -- -- -- --
50 50 50 11559,33 6,80 3,12 0,74 -- -- -- --
50 50 50 9947,57 6,81 3,10 0,74 -- -- -- --
50 50 50 9947,57 6,81 3,10 0,74 -- -- -- --

50 50 50 9791,79 6,81 3,10 0,74 -- -- -- --
30 30 30 4767,56 6,67 3,77 0,62 -- -- -- --
30 30 30 5419,61 6,66 3,77 0,62 -- -- -- --
30 30 30 4767,56 6,67 3,77 0,62 -- -- -- --
30 30 30 5419,61 6,66 3,77 0,62 -- -- -- --

30 30 30 5419,61 6,66 3,77 0,62 -- -- -- --
30 30 30 2721,39 6,61 3,65 0,77 -- -- -- --
30 30 30 2721,39 6,61 3,65 0,77 -- -- -- --
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CroonenBuro5Wegen

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %MR(P4) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LV(P4) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %MV(P4) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) %ZV(P4) MR(D)

-- 87,43 93,18 86,81 -- 9,29 5,02 9,87 -- 3,29 1,79 3,33 -- --
-- 87,43 93,18 86,81 -- 9,29 5,02 9,87 -- 3,29 1,79 3,33 -- --
-- 87,43 93,18 86,81 -- 9,29 5,02 9,87 -- 3,29 1,79 3,33 -- --
-- 86,03 92,37 85,33 -- 10,66 5,81 11,31 -- 3,31 1,82 3,35 -- --
-- 86,03 92,37 85,33 -- 10,66 5,81 11,31 -- 3,31 1,82 3,35 -- --

-- 85,81 92,24 85,11 -- 10,82 5,91 11,49 -- 3,37 1,85 3,40 -- --
-- 89,84 94,72 91,51 -- 6,25 3,29 6,65 -- 3,91 1,99 1,84 -- --
-- 90,27 94,95 91,78 -- 6,15 3,23 6,53 -- 3,58 1,82 1,69 -- --
-- 89,84 94,72 91,51 -- 6,25 3,29 6,65 -- 3,91 1,99 1,84 -- --
-- 90,27 94,95 91,78 -- 6,15 3,23 6,53 -- 3,58 1,82 1,69 -- --

-- 90,27 94,95 91,78 -- 6,15 3,23 6,53 -- 3,58 1,82 1,69 -- --
-- 99,94 99,97 99,93 -- 0,06 0,03 0,07 -- -- -- -- -- --
-- 99,94 99,97 99,93 -- 0,06 0,03 0,07 -- -- -- -- -- --
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CroonenBuro5Wegen

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam MR(A) MR(N) MR(P4) LV(D) LV(A) LV(N) LV(P4) MV(D) MV(A) MV(N) MV(P4) ZV(D)

-- -- -- 687,23 336,05 74,26 -- 73,02 18,10 8,44 -- 25,86
-- -- -- 687,23 336,05 74,26 -- 73,02 18,10 8,44 -- 25,86
-- -- -- 687,23 336,05 74,26 -- 73,02 18,10 8,44 -- 25,86
-- -- -- 582,79 284,85 62,81 -- 72,21 17,92 8,33 -- 22,42
-- -- -- 582,79 284,85 62,81 -- 72,21 17,92 8,33 -- 22,42

-- -- -- 572,20 279,99 61,67 -- 72,15 17,94 8,33 -- 22,47
-- -- -- 285,69 170,25 27,05 -- 19,87 5,91 1,97 -- 12,43
-- -- -- 325,83 194,00 30,84 -- 22,20 6,60 2,19 -- 12,92
-- -- -- 285,69 170,25 27,05 -- 19,87 5,91 1,97 -- 12,43
-- -- -- 325,83 194,00 30,84 -- 22,20 6,60 2,19 -- 12,92

-- -- -- 325,83 194,00 30,84 -- 22,20 6,60 2,19 -- 12,92
-- -- -- 179,78 99,30 20,94 -- 0,11 0,03 0,01 -- --
-- -- -- 179,78 99,30 20,94 -- 0,11 0,03 0,01 -- --
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CroonenBuro5Wegen

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam ZV(A) ZV(N) ZV(P4) LE (D) 63 LE (D) 125 LE (D) 250 LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k

6,46 2,85 -- 85,49 94,03 100,38 105,34 111,02 107,54 100,79
6,46 2,85 -- 85,78 93,38 100,59 104,19 109,56 106,32 99,64
6,46 2,85 -- 85,78 93,38 100,59 104,19 109,56 106,32 99,64
5,61 2,47 -- 85,35 93,02 100,31 103,68 108,97 105,77 99,10
5,61 2,47 -- 85,35 93,02 100,31 103,68 108,97 105,77 99,10

5,62 2,46 -- 85,33 93,00 100,30 103,64 108,92 105,72 99,05
3,58 0,54 -- 82,31 87,34 97,00 97,00 101,61 99,09 92,68
3,72 0,57 -- 82,74 87,72 97,36 97,42 102,08 99,54 93,12
3,58 0,54 -- 82,31 87,34 97,00 97,00 101,61 99,09 92,68
3,72 0,57 -- 82,74 87,72 97,36 97,42 102,08 99,54 93,12

3,72 0,57 -- 82,74 87,72 97,36 97,42 102,08 99,54 93,12
-- -- -- 75,66 78,68 83,11 91,94 97,62 94,34 87,61
-- -- -- 75,66 78,68 83,11 91,94 97,62 94,34 87,61
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CroonenBuro5Wegen

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (D) 8k LE (A) 63 LE (A) 125 LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k LE (N) 63

91,24 80,85 89,16 95,19 100,92 107,32 103,78 96,98 86,88 75,95
91,24 81,06 88,38 95,16 99,77 105,79 102,42 95,69 86,49 76,25
91,24 81,06 88,38 95,16 99,77 105,79 102,42 95,69 86,49 76,25
90,84 80,56 87,95 94,82 99,20 105,15 101,81 95,08 86,01 75,82
90,84 80,56 87,95 94,82 99,20 105,15 101,81 95,08 86,01 75,82

90,81 80,52 87,92 94,81 99,16 105,09 101,75 95,02 85,98 75,80
88,04 78,29 82,87 91,93 93,45 98,46 95,65 89,13 83,26 71,47
88,40 78,76 83,28 92,31 93,92 98,97 96,15 89,61 83,64 71,94
88,04 78,29 82,87 91,93 93,45 98,46 95,65 89,13 83,26 71,47
88,40 78,76 83,28 92,31 93,92 98,97 96,15 89,61 83,64 71,94

88,40 78,76 83,28 92,31 93,92 98,97 96,15 89,61 83,64 71,94
77,34 73,06 76,07 80,37 89,35 95,04 91,75 85,03 74,70 66,33
77,34 73,06 76,07 80,37 89,35 95,04 91,75 85,03 74,70 66,33
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CroonenBuro5Wegen

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (N) 125 LE (N) 250 LE (N) 500 LE (N) 1k LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k LE (P4) 63 LE (P4) 125

84,52 90,90 95,78 101,41 97,94 91,19 81,70 -- --
83,88 91,13 94,62 99,96 96,74 90,06 81,72 -- --
83,88 91,13 94,62 99,96 96,74 90,06 81,72 -- --
83,52 90,84 94,11 99,37 96,18 89,51 81,32 -- --
83,52 90,84 94,11 99,37 96,18 89,51 81,32 -- --

83,50 90,83 94,07 99,31 96,13 89,46 81,29 -- --
76,14 85,87 85,89 90,86 88,27 81,77 76,78 -- --
76,58 86,29 86,37 91,37 88,77 82,26 77,21 -- --
76,14 85,87 85,89 90,86 88,27 81,77 76,78 -- --
76,58 86,29 86,37 91,37 88,77 82,26 77,21 -- --

76,58 86,29 86,37 91,37 88,77 82,26 77,21 -- --
69,35 73,82 82,60 88,29 85,01 78,28 68,03 -- --
69,35 73,82 82,60 88,29 85,01 78,28 68,03 -- --
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CroonenBuro5Wegen

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (P4) 250 LE (P4) 500 LE (P4) 1k LE (P4) 2k LE (P4) 4k LE (P4) 8k

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

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

-- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- --
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CroonenBuro5Rotonde

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Minirotondes, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr.

01
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CroonenBuro5Bodemgebieden

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

01 0,00
02 0,00
03 0,00
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Aannemersbedrijf G.L. van den Bosch BV is voornemens twee geschakelde woningen te 

ontwikkelen binnen het woningbouwproject Tulpstraat te Beneden Leeuwen. Op deze 

locatie is vanuit het vigerende bestemmingsplan slechts één vrijstaande woning toege-

staan. Om het plan mogelijk te maken, is het doorlopen van een juridisch-planologische 

procedure noodzakelijk. Hiervoor wordt, zoals afgesproken met de gemeente West 

Maas en Waal, een ruimtelijke onderbouwing opgesteld inclusief een aantal onder-

zoeken. Het eerder uitgevoerde flora en fauna onderzoek binnen het woningbouwpro-

ject Tulpstraat waartoe ook voorliggend plangebied behoord, is verouderd (Exlan Con-

sultants BV, 2009). Daarom (en gezien de gewijzigde gebiedsinrichting) dient een 

nieuwe Quickscan flora en fauna uitgevoerd te worden. Voorliggende Quickscan flora 

en fauna zal inzicht geven in de recente natuurwaarden en onderdeel uitmaken van de 

ruimtelijke onderbouwing. 

 

Ruimtelijke plannen dienen te worden beoordeeld op de uitvoerbaarheid in relatie tot 

actuele natuurwetgeving; getoetst dient te worden aan de Flora- en faunawet, Natuur-

netwerk Nederland (NNN; voorheen Ecologische Hoofdstructuur) en Natuurbescher-

mingswet 1998. Er mogen geen ontwikkelingen plaatsvinden die op onoverkomelijke 

bezwaren stuiten door effecten op beschermde natuurgebieden en/of flora en fauna. 

In dit kader is inzicht gewenst in de aanwezige natuurwaarden en de mogelijk daarmee 

samenhangende consequenties vanuit de actuele natuurwetgeving. Dit wordt gedaan 

op basis van een quickscan. In deze rapportage zijn de resultaten van de quickscan 

beschreven. In figuur 1.1 is de globale ligging van het plangebied weergegeven. 

 

 

Figuur 1.1. Globale ligging plangebied (rood omkaderd) in het zuiden van Beneden Leeuwen. (bron: Globe-

spotter, 2014). 

BBeenneeddeenn  LLeeeeuuwweenn  
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1.2 Doel 

Het doel van voorliggende quickscan is het opsporen van strijdigheden van de voorge-

nomen ingreep met de Flora- en faunawet, NNN en/of de Natuurbeschermingswet 

1998 en het bepalen of het plan uitvoerbaar is en of vervolgonderzoek nodig is.  

 

1.3 Leeswijzer 

De quickscan is verder als volgt opgebouwd: 

- hoofdstuk 2 beschrijft beknopt het wettelijk kader;  

- hoofdstuk 3 beschrijft het plangebied en het projectvoornemen; 

- hoofdstuk 4 geeft een toelichting op de methodiek van de quickscan; 

- hoofdstuk 5 beschrijft het gebied en gaat in op de ecologische waarden en de be-

schermde soorten in (de omgeving) van het plangebied; 

- hoofdstuk 6 toetst de ontwikkeling aan de Flora- en faunawet, NNN en Natuurbe-

schermingswet 1998; 

- hoofdstuk 7 beschrijft de conclusies en (eventuele) vervolgstappen en procedures. 
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2 Natuurwetgeving en -beleid 

2.1 Algemeen 

De natuurwet- en regelgeving kent twee sporen, namelijk een soortgericht spoor (Flora- 

en faunawet) en een gebiedsgericht spoor (Natuurnetwerk Nederland en Natuurbe-

schermingswet 1998). De Flora- en faunawet richt zich op de bescherming van soorten 

en het NNN en Natuurbeschermingswet 1998 op de bescherming van gebieden. Met 

de Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet 1998 is de Europese Vogel- en 

Habitatrichtlijn in nationale wetgeving geïmplementeerd.  

 

2.2 Natuurnetwerk Nederland en Natuurbeschermingswetgebieden 

In 2014 is het rijk overgestapt van de naamgeving Ecologische Hoofdstructuur naar 

Natuurnetwerk Nederland (NNN), in de wet blijft de oude naamgeving nog gehand-

haafd. Het NNN is de kern van het natuurbeleid. Het NNN is in provinciale structuurvi-

sies uitgewerkt en vastgelegd in de ruimtelijke verordening. Ruimtelijke plannen moe-

ten hieraan worden getoetst.  

 

Natura 2000-gebieden, Beschermde Natuurmonumenten en wetlands zijn beschermd 

via de Natuurbeschermingswet 1998 en hebben derhalve een wettelijke status. In of in 

de nabijheid van het NNN en Natuurbeschermingswetgebieden geldt het ‘Nee, tenzij’- 

principe. In principe zijn er geen ontwikkelingen toegestaan als deze ontwikkelingen de 

wezenlijke kenmerken en waarden van het gebied aantasten. 

 

Voor een uitgebreide algemene beschrijving van de Natuurnetwerk Nederland en de 

Natuurbeschermingswet 1998 wordt verwezen naar Bijlage 1. 

 

2.3 Flora- en faunawet 

Het doel van de Flora- en faunawet is het in stand houden van de inheemse flora en 

fauna. Vanuit deze wet is bij ruimtelijke ingrepen de initiatiefnemer verplicht op de 

hoogte te zijn van de mogelijk voorkomende beschermde natuurwaarden binnen het 

projectgebied. De Flora- en faunawet gaat uit van het 'Nee, tenzij'-principe. Bepaalde 

handelingen, waaronder ruimtelijke ingrepen, waarbij beschermde soorten in het ge-

ding zijn, zijn slechts bij uitzondering en onder voorwaarden mogelijk. 

 

Voor een uitgebreide algemene beschrijving van de Flora- en faunawet wordt verwezen 

naar Bijlage 1. 
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3 Gebiedsbeschrijving 

3.1 Plangebied 

Het plangebied ligt ten zuiden van de kern van Beneden Leeuwen. Het plangebied 

wordt aan de oostzijde begrensd door de Tulpstraat, aan de noordzijde door de reeds 

gerealiseerde woningen binnen het project Tulpstraat en aan de zuid- en westzijde door 

omliggend woonpercelen. Het terrein bestaat in de huidige situatie uit een braaklig-

gend terrein met ruigtekruidenvegetatie.  

 

Ter verduidelijking is de ligging en begrenzing van het plangebied weergegeven in on-

derstaande afbeelding (figuur 3.1). In figuur 3.2 is een impressie gegeven van het 

plangebied. 

 

 

Figuur 3.1. Globale begrenzing plangebied. (bron: Globespotter, 2014)  
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Figuur 3.2. Impressie plangebied.  

 

3.2 Toekomstige situatie 

Aan de zuidzijde van de bebouwing binnen het woningbouwproject Tulpstraat worden 

twee geschakelde woningen gebouwd. In figuur 3.3 en 3.4 is respectievelijk een 

schetsontwerp en een 3D weergave weergegeven van de ligging van de geschakelde 

woningen ten opzichte van de omgeving. 

 

 

Figuur 3.3. Schetsontwerp van de ligging van de twee geschakelde woningen ten opzichte van de omgeving. 

N.B. de tekening is niet noordelijk georiënteerd (zie pijl) (bron: Croonenarchitecten). 
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Figuur 3.4. 3D schetsontwerp geschakelde woningen aan de Tulpstraat (bron: Croonenarchitecten) 
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4 Methode 

Het onderzoek naar het voorkomen van beschermde soorten en de ligging van be-

schermde gebieden is opgebouwd uit twee onderdelen: 

 Bureaustudie naar waarnemingen van beschermde soorten uit het (recente) ver-

leden en ligging van beschermde gebieden in de invloedsfeer van het project; 

 Terreinbezoek naar de (mogelijke) aanwezigheid van beschermde soorten. 

 

4.1 Bureaustudie 

In het bureauonderzoek wordt specifiek gekeken naar de zwaar beschermde (Tabel 3-

soorten) en overig beschermde (Tabel 2) soorten uit de Flora- en faunawet. Deze soor-

ten zijn in Nederland zeldzaam of hebben een Europese bescherming (Habitatrichtlijn 

Bijlage IV-soorten) en moeten worden getoetst op voorkomen en het projecteffect. Tre-

den effecten op, of worden verbodsbepalingen overtreden, dan zijn er maatregelen no-

dig om deze effecten te voorkomen, verzachten of te compenseren om te voldoen aan 

de Flora- en faunawet. Indien verbodsbepalingen worden overtreden dient een onthef-

fing aangevraagd te worden. 

 

Algemeen beschermde soorten, die zijn opgenomen in Tabel 1 van de Flora en fauna-

wet, zijn niet meegenomen in deze toetsing. Deze soorten zijn zodanig algemeen in 

Nederland dat de gunstige staat van instandhouding niet in het geding komt het voor-

liggende project. Bovendien geldt voor deze soorten een vrijstelling van de verbodsbe-

palingen uit artikel 8 t/m 12 van de Flora- en faunawet. Wel geldt de algemene zorg-

plicht. Door rekening te houden met de kwetsbare seizoenen van deze soorten, wordt 

voldoende aan de zorgplicht voldaan en kan de gunstige staat van instandhouding 

worden gegarandeerd.  

 

Er worden diverse bronnen geraadpleegd om een beeld te krijgen van de verspreiding 

en (mogelijk) voorkomen van zwaar beschermde soorten (Tabel 2- en 3-soorten) in en 

rond het plangebied. Met behulp van landelijke en regionale verspreidingsatlassen 

en/of specifieke internetsites (www.ravon.nl; www.vlindernet.nl; www.libellennet.nl; 

www.Naturalis.nl\EIS) wordt nagegaan of in het verleden zwaar beschermde soorten 

zijn aangetroffen in of nabij het plangebied. Deze atlassen maken veelal gebruik van 

atlasblokken (5 x 5 kilometer). De soortgegevens hebben daarom betrekking op de re-

gio en niet specifiek op het plangebied. 

 

Daarnaast worden landelijke databanken voor natuurwaarnemingen geraadpleegd, 

waaronder www.telmee.nl, over de periode 2010 - 2015. Telmee.nl is het invoerportaal 

van de landelijke Particuliere Gegevensbeherende Organisaties (PGO's). Er kan infor-

matie over diverse soortgroepen tot op kilometerhokniveau worden verkregen. Exacte 

locaties of datering van de waarnemingen zijn dan niet bekend. Aan de hand van de 

resultaten van de bureaustudie wordt een inschatting gemaakt of de betreffende soor-

ten in het plangebied voor zouden kunnen komen. 

http://www.ravon.nl/
http://www.vlindernet.nl/
http://www.libellennet.nl/
http://www.naturalis.nl/EIS
http://www.telmee.nl/
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Naast de Tabel 2- en 3-soorten zijn vogels beschermd in het kader van de Flora- en 

faunawet. Vogels zijn onderverdeeld in soorten met jaarrond beschermde nesten (ca-

tegorie 1-4) en niet jaarrond beschermde nesten (categorie 5) (zie toelichting in Bijlage 

1 – Wettelijk kader) waarvan inventarisatie gewenst is. Gekeken wordt naar de ver-

spreiding van categorie 1-4 soorten en soorten van categorie 5 die mogelijk zeldzaam 

zijn in de omgeving van het plangebied. 

 

In 2009 is door Exlan Consultant B.V een flora en fauna onderzoek opgesteld voor het 

woningbouwproject aan de Tulpstraat (dit is het project inclusief de aan de noordzijde 

gelegen woningen). De bevindingen uit deze toets zullen, indien relevant, gebruikt wor-

den als bron. In 2009 was de locatie echter dermate anders ingericht, met gebouwen 

en bosschages, dat de bevindingen uit het gedateerde onderzoek niet meer aansluiten 

op de gebiedsinrichting anno 2015.  

 

Naast de bronnen met soortinformatie, is voor het bepalen van de ligging van be-

schermde gebieden gebruik gemaakt van de gebiedendatabase op de website van het 

Ministerie van EZ of op Provinciale sites. Om inzicht te krijgen in de ligging van het 

plangebied t.o.v. van het NNN is de provinciale website geraadpleegd.  

 

4.2 Terreinbezoek 

Naar aanleiding van de uitkomsten van voorgenoemde bureaustudie is bepaald in hoe-

verre de aanwezigheid van beschermde soorten aannemelijk gesteld kan worden op 

basis van aanwezig geschikt habitat. Op 25 augustus 2015 is een verkennend terrein-

bezoek aan het gebied afgelegd om te bepalen in hoeverre aan de hand van de soor-

ten uit de bureaustudie en aan de hand van het voorkomen van geschikt habitat be-

schermde soorten kunnen voorkomen. Het gaat hier om een deskundigenoordeel op 

basis van de fysieke gesteldheid van het terrein (biotopenonderzoek). Daarnaast zijn 

de aangetroffen belangwekkende soorten opgetekend.  

 

4.3 Effectbeoordeling en advies vervolgtraject 

Aan de hand van de resultaten van het verkennend terreinbezoek kan worden bepaald 

of het plan uitvoerbaar is en of te zijner tijd een nader onderzoek nodig is om be-

schermde soorten uit te sluiten en om te bepalen wat de effecten zijn. Tevens kan wor-

den geadviseerd over de te volgen procedure inzake de natuurwetgeving.  
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5 Onderzoeksresultaten 

In dit hoofdstuk wordt allereerst een gebiedsbeschrijving gegeven (paragraaf 5.1). Ver-

volgens wordt in paragraaf 5.2 beschreven welke (zwaar beschermde) soorten in het 

plangebied verwacht worden; in paragraaf 5.2.3 wordt dit in een overzicht weergege-

ven.  

 

5.1 Gebiedsbeschrijving 

Het terrein bestaat uit één biotoop; ruigte-kruidenvegetatie. Een verscheidenheid aan 

kruidenvegetatie is ontstaan na het enige tijd braak liggen van het terrein sinds de her-

inrichting van het gebied als onderdeel van de heringerichte omgeving. Een impressie 

van het plangebied is weergegeven in figuur 3.2. 

 

5.2 Beschermde soorten 

5.2.1 Bureaustudie  

Uit de landelijke en provinciale verspreidingsinformatie en uit atlassen (5 x 5 kilome-

terhok) blijkt dat in of nabij het plangebied in het verleden diverse beschermde soorten 

zijn waargenomen. Dit betreft onderstaande zwaarder beschermde (Tabel 2 en 3 Flora- 

en faunawet) soorten en vogels met jaarrond beschermde nesten.  

 

Vogels,  

Categorie 1-4: 

- Buizerd, havik, huismus, roek, slechtvalk, sperwer en steenuil. 

Categorie 5: er zijn geen zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden te ver-

wachten die zouden rechtvaardigen dat de nesten van categorie 5-soorten jaarrond 

beschermd zijn. 

 

Zoogdieren 

- Bever. 

 

Reptielen 

- Geen waarnemingen. 

 

Amfibieën  

- Kamsalamander. 

 

Vissen 

- Kleine modderkruiper, bittervoorn en grote modderkruiper. 

 

Vlinders, Libellen en overige soortgroepen  

- Geen waarnemingen. 
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Flora 

- Geen waarnemingen.  

 

Het voorkomen van wettelijk beschermde soorten in het uurhok of kilometerhok bete-

kent niet dat deze soorten zich in (de omgeving van) het plangebied bevinden. Het 

plangebied omvat slechts een klein deel van het kilometerhok en daarmee ook een 

beperkt aantal verschillende biotopen en habitats. Met behulp van het terreinbezoek is 

nagegaan welke dit zijn. Hierdoor kan meer duidelijkheid gegeven worden over de 

voorkomende dan wel verwachte soorten in het plangebied. Op basis van de versprei-

dingsgegevens van een soort, in combinatie met kennis van de terreingeschiktheid 

voor deze soorten, is nagegaan of deze soorten mogelijk in het plangebied of de omge-

ving kunnen voorkomen.  

 

De resultaten van de bureaustudie en het terreinbezoek worden besproken in dit 

hoofdstuk. In hoofdstuk 6 worden de effecten van de voorgenomen ontwikkeling op de 

aanwezige te verwachte soorten en de beschermde gebieden beschreven.  

 

5.2.2 Terreinbezoek - ecologische bevindingen 

Op 25 augustus 2015 bij bewolkt weer en 15°C (bron: KNMI.nl) is een terreinbezoek 

aan het plangebied afgelegd door een deskundig ecoloog van Croonenburo5. Naast di-

recte waarnemingen kan aan de hand van de aangetroffen biotopen een beeld worden 

geschetst van de aanwezige beschermde soorten.  

 

De bevindingen van het terreinbezoek is per soortgroep uiteenzet; in dezelfde volgorde 

als in 5.2.1. 

 

Vogels (categorie 1-4) 

Zoals eerder aangegeven is er een aantal vogelsoorten waarvan de broedplaatsen jaar-

rond beschermd is en waarbij verwijdering of aantasting van de vaste rust- en verblijf-

plaats altijd ontheffing moet worden aangevraagd. Dit zijn de zogenoemde categorie 1 

tot en met 4-vogelsoorten (zie bijlage 1). 

 

In het plangebied zijn geen sporen (zoals braakballen, uitwerpselen en/of nesten) aan-

getroffen die kunnen duiden op de aanwezigheid van soorten met een jaarrond be-

schermd nest (zoals de in de bureaustudie vermelde soorten). Daarnaast zijn er in het 

plangebied geen gebouwen aanwezig die een geschikte broedplaats vormen voor de 

gebouwbewonende soorten als gierzwaluw, huismus en steenuil. Het voorkomen van 

soorten met een jaarrond beschermd nest in het plangebied is dan ook uitgesloten.  

In de omgeving van het plangebied kunnen gebouwbewonende soorten wel tot broeden 

komen.  

 

Het terrein vormt, door het beperkt aanwezig zijn van verschillende en predator-vrije 

biotopen (zoals dichte struiken en bomen), een marginaal broedbiotoop voor verschil-

lende (algemene) broedvogels.  
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Zoogdieren 

Het terrein vormt een geschikt leefgebied voor algemeen voorkomende (kleine tot mid-

delgrote) zoogdieren zoals verschillende soorten muizen, spitsmuizen en de egel. Tij-

dens het terreinbezoek zijn geen (zwaarder beschermde) zoogdieren aangetroffen.  

 

Uit de bureaustudie is gebleken dat de bever in de omgeving van het plangebied voor-

komt. Het plangebied biedt geen geschikt biotoop voor de soort. Zoals beschreven on-

der paragraaf 5.2.1 maakt het plangebied slechts een klein deel uit van het (5x5) kilo-

meterhok. Binnen deze kilometerhokken bevinden zich de uiterwaarden van de Waal. 

Dit vormt een uitermate geschikt biotoop voor de soort. Bevers komen namelijk voor in 

het overgangsgebied tussen land en water zoals moerassen, langs beken, rivieren (ui-

terwaarden) en meren (vzz.nl). 

 

Het terrein biedt een geschikt foerageergebied voor vleermuizen. Ondanks dat vleer-

muissoorten niet naar voren zijn gekomen in de bureaustudie, is de verwachting dat 

met name de algemeen voorkomende (gebouwbewonende) soorten zoals de gewone 

dwergvleermuis en laatvlieger voorkomen in (de omgeving van) het plangebied. Binnen 

het plangebied zijn geen gebouwen of bomen aanwezig met daarin geschikte elemen-

ten waarachter of waarin vleermuizen kunnen verblijven. Ook door het ontbreken van 

lijnvormige structuren vormt het plangebied geen (onderdeel van een) vliegroute. 

 

Reptielen 

Het plangebied biedt onder andere door de verstoorde omgeving, relatief beperkte om-

vang (en geïsoleerde ligging) en door de afwezigheid van specifiek biotoop geen ge-

schikt leefgebied voor biotoop-kritische reptielsoorten. Deze zijn niet aangetroffen in 

het plangebied en zijn tevens niet waargenomen in de omgeving van het plangebied 

(o.a. Telmee.nl). 

 

Amfibieën 

Tijdens het verkennende terreinbezoek zijn geen (zwaarder beschermde) amfibieën 

aangetroffen. In het plangebied is, door de hoge kruidenvegetatie een geschikt land-

biotoop voor algemeen voorkomende amfibieën aanwezig (zie ook figuren 3.1 en 5.1). 

Algemeen voorkomende amfibieën als gewone pad en bruine kikker kunnen er voor-

komen. In het plangebied is door de afwezigheid van oppervlaktewater geen voortplan-

tingsbiotoop aanwezig.  

 

Vissen 

Door de afwezigheid van oppervlaktewater zijn (beschermde) vissoorten uitgesloten 

van het plangebied. 

 

Vlinders, Libellen en overige soortgroepen 

Doordat het plangebied floristisch weinig interessant is en omdat er geen water aan-

wezig is, vormt het plangebied geen geschikt biotoop voor beschermde en biotoop-

kritische vlinder- en libelsoorten. Zwaar beschermde vlinder- en libelsoorten zijn niet 

aangetroffen tijdens het terreinbezoek en zijn uitgesloten van het plangebied.  
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Het groot koolwitje is wel in het gebied aangetroffen; dit betreft echter een niet be-

schermde en veel voorkomende soort. 

 

Flora 

Het terrein bevat met name ruigte-kruidenvegetatie met soorten als jonge vlier, op-

schot van esdoorn (nabij de schuttingen), brandnetel, guldenroede, distelsoorten, Ca-

nadese fijnstraal, kleine en grote weegbree, echte kamille, klaversoorten, paarden-

bloem, boerenwormkruid, pitrus en wilgenroosje (zie figuur 5.1 voor een impressie van 

de vegetatie in het plangebied). 

 

Tijdens het terreinbezoek zijn geen zwaar beschermde plantensoorten aangetroffen. 

Deze worden gezien het verstoorde en verruigde karakter van het plangebied en de bi-

otoop-specifieke eisen die die planten aan hun standplaats stellen, ook niet verwacht.  

 

  

  

Figuur 5.1. Impressie aanwezige vegetatie in het plangebied.  

 

5.2.3 Samenvatting beschermde soorten 

Uit het terreinbezoek is gebleken dat de soorten weergegeven in onderstaande tabel 

5.1. mogelijk voor kunnen komen in het plangebied. In hoofdstuk 6 wordt nader op de-

ze soorten in gegaan.  
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Tabel 5.1: Aanwezigheid van (mogelijk) beschermde soorten in het plangebied. 

Soort Beschermingsregime Aanwezigheid Toelichting 

Algemene broedvogels Zwaar 
Mogelijk  

aanwezig 

Terrein als  

(beperkt)  

broedbiotoop 

Vleermuizen 
Tabel 3, Habitatricht-

lijn Bijlage IV-soorten 

Zeer  

waarschijnlijk 

Terrein is  

geschikt als  

foerageergebied 

 

 

5.3 Beschermde gebieden 

 

Natuurnetwerk Nederland 

In het plangebied is geen NNN-gebied aanwezig. Het dichtstbijzijnde NNN-gebied is op 

circa 1,3 kilometer ten zuidoosten van het plangebied gelegen (figuur 5.2). Ten noor-

den is een uitgestrekt NNN-gebied aanwezig; dit betreft de uiterwaarden van de Waal 

(tevens Natura 2000-gebied) en de Waal zelf. Daarbij is in het Natuurbeheerplan Gel-

derland 2015 de dichtstbijzijnde NNN aangewezen voor onder andere de volgende be-

heertypen: Vochtig weidevogelgrasland, Eendenkooi, Vochtig bos met productie en 

Haagbeuken- en essenbos. 

 

Natura 2000-gebieden. 

Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied ligt op circa 1,3 kilometer afstand ten noorden 

van het plangebied. Dit zijn de uiterwaarden van de Waal die onderdeel uit maken van 

het Natura 2000-gebied ‘Rijntakken’.  
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Figuur 5.2. Ligging plangebied (rood omkaderd) t.o.v. NNN (lichtgroen) (bron: GisViewer Provincie Gelderland) 

 

Beneden- Leeuwen 
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6 Toetsing aan de natuurwetgeving 

In paragraaf 6.1 zijn de uit te voeren werkzaamheden uiteengezet als gevolg van het 

voorgenomen projectvoornemen. In paragraaf 6.2 en 6.3 worden de effecten getoetst 

aan de Flora- en faunawet(soorten) en de NNN.  

 

6.1 Effectbepaling project 

Als gevolg van de werkzaamheden zal het plangebied bouwrijp gemaakt worden, ver-

volgens worden de geplande woningen gebouwd en in gebruik genomen. Alvorens dit 

kan gebeuren, wordt het terrein vrij gemaakt van de aanwezige vegetatie.   

 

6.2 Toetsing effect op beschermde soorten Flora- en faunawet 

6.2.1 Broedvogels 

Algemene broedvogels 

Alle in gebruik zijnde nesten van vogelsoorten in Nederland zijn beschermd onder de 

Flora- en faunawet. Met de meeste broedvogels kan echter in het algemeen relatief 

eenvoudig rekening worden gehouden door de kapwerkzaamheden en het verwijderen 

van de vegetatie niet uit te voeren in de broedtijd (circa maart tot en met eind juli) en 

indien concrete broedgevallen aanwezig zijn. Op deze wijze zijn geen belemmeringen 

vanuit de Flora- en faunawet aan de orde. In het plangebied is de verwachting dat wei-

nig tot geen vogels tot broeden komen. Echter als het gebied verder verruigt kan dit 

veranderen. 

 

Indien het niet mogelijk is om buiten het broedseizoen om te werken dan dient het 

plangebied (waar de werkzaamheden plaatsvinden) vóór het broedseizoen ongeschikt 

gemaakt te worden voor (broed)vogels. Mocht dit niet mogelijk zijn dan dient vooraf 

aan de werkzaamheden het plangebied gecontroleerd te worden op de aanwezigheid 

van broedvogels door een erkend ecoloog. Indien vastgesteld wordt dat sprake is van 

actuele broedgevallen binnen het plangebied dan worden locatiespecifieke maatrege-

len voorgesteld en/of wordt het plangebied niet vrijgegeven en dienen de werkzaam-

heden uitgesteld te worden tot nadat het nest niet meer in gebruik is. 

 

Jaarrond beschermde nesten 

Er is een aantal vogelsoorten waarvan de broedplaatsen jaarrond beschermd is en 

waarbij verwijdering van de broedplaats altijd ontheffing moet worden aangevraagd. Dit 

zijn de zogenoemde categorie 1-4-vogelsoorten. Tijdens het terreinbezoek zijn geen 

sporen, nesten of braakballen aangetroffen van categorie 1-4-vogelsoorten. Tevens 

vormt het plangebied door de geringe omvang, het ontbreken van unieke groenelemen-

ten en door het verstoorde karakter geen essentieel onderdeel van het leefgebied van 

de soorten. De soorten zijn dan ook uitgesloten in het plangebied. Effecten zijn niet aan 

de orde. 
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Categorie 5-soorten 

Naast soorten met jaarrond beschermde nesten zijn er categorie-5-vogelsoorten, waar-

van de nesten alleen jaarrond beschermd zijn als zwaarwegende feiten of ecologische 

omstandigheden dat rechtvaardigen. Dit laatste in het plangebied niet van toepassing. 

Er zijn geen categorie-5-soorten te verwachten die zeldzaam zijn in de directe omgeving 

of onvoldoende nestgelegenheid hebben in de directe omgeving.  

 

6.2.2 Zoogdieren 

Vleermuizen 

Alle vleermuissoorten zijn beschermd onder de Flora- en faunawet en staan vermeld op 

Bijlage IV van de Europese Habitatrichtlijn. Verwacht wordt dat het plangebied beperkt 

gebruikt wordt als foerageergebied voor vleermuizen. Het plangebied vormt gezien de 

geringe omvang en de afwezigheid van unieke groene/natuurlijke elementen ten op-

zichte van de omgeving, naar verwachting geen essentieel foerageergebied (d.w.z. van 

essentieel belang voor de functionaliteit van de vaste rust- en verblijfplaatsen). In de 

omgeving (zoals in het buitengebied, de hier aanwezige watergangen en bomen) is vol-

doende en alternatief foerageergebied aanwezig. De ontwikkeling van de geschakelde 

woningen zorgt door de geringe omvang en de locatie ervan, ook niet voor een effect 

op mogelijke vliegroutes in de omgeving. De voorgenomen ontwikkeling zorgt derhalve 

niet voor een overtreding van verbodsbepalingen uit de Flora- en faunawet.  

 

In alle redelijkheid kan worden gesteld dat het voorgenomen plan weinig of geen in-

vloed zal hebben op de vleermuisactiviteiten binnen en rondom het plangebied. Voor 

wat betreft vleermuizen zijn er geen belemmeringen ten aanzien van de Flora- en fau-

nawet.  

 

Overige zwaarder beschermde zoogdieren 

Er zijn geen overige zwaarder beschermde zoogdieren aangetroffen of verwacht in het 

plangebied. Het plangebied herbergt geen geschikt biotoop voor deze soorten. Effecten 

zijn dan ook uitgesloten.  

 

6.2.3 Reptielen 

De aanwezigheid van (zwaar) beschermde reptielsoorten in het plangebied is uit te slui-

ten. Effecten op deze soorten zijn dan ook uitgesloten. 

 

6.2.4 Amfibieën 

De aanwezigheid van (zwaar) beschermde amfibieënsoorten in het plangebied is uit te 

sluiten. Effecten op deze soorten zijn dan ook uitgesloten. 

 

6.2.5 Vissen 

Door de afwezigheid van water zijn beschermde vissoorten in het plangebied uitgeslo-

ten. Effecten op deze soorten zijn dan ook uitgesloten. 
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6.2.6 Vlinders, libellen en overige beschermde soortgroepen 

Er zijn geen effecten te verwachten op andere beschermde soorten, zoals dagvlinders, 

libellen en andere ongewervelden in het plangebied. De soorten zijn niet aangetroffen 

tijdens het terreinbezoek en de aangetroffen biotopen zijn niet geschikt als leefgebied 

voor beschermde soorten uit deze soortgroepen. 

 

6.2.7 Flora 

De aanwezigheid van zwaar beschermde florasoorten in het plangebied is uit te sluiten. 

Effecten op deze soorten zijn dan ook uitgesloten. 

 

6.3 Toetsing effect op beschermde gebieden 

6.3.1 Natuurnetwerk Nederland 

Voor wat betreft de NNN is alleen bij directe aantasting sprake van vervolgstappen, 

waaronder compensatie (conform bescherminsregime Gelders Natuurnetwerk, vastge-

legd in de omgevingsverordening Gelderland). Er bevindt zich geen NNN binnen het 

plangebied. Er is van directe aantasting van de NNN dan ook geen sprake. In de omge-

ving van het plangebied liggen wel NNN-gebieden. De ontwikkeling in het plangebied 

heeft, gezien de beperkte omvang, geen effect op de directe omgeving van het plange-

bied. Daardoor zijn significant negatieve effecten op de wezenlijke kenmerken en 

waarden van de NNN uitgesloten. Vanuit dit oogpunt zijn er voor NNN geen belemme-

ringen.  

 

6.3.2 Effecten op Natura 2000-gebieden 

Uit de bureaustudie blijkt dat er binnen drie kilometer afstand van het plangebied een 

Natura 2000-gebied (‘Rijntakken’) ligt. Dit Natura 2000-gebied ligt buiten het invloeds-

gebied van het project wat betreft vermesting en verzuring, verdroging of geluid- en 

lichtverstoring. Vanwege de afstand, de zeer geringe omvang van de ontwikkeling en de 

stedelijke ligging van het plangebied zijn effecten op soorten, habitats van soorten of 

habitattypen in het Natura 2000-gebied uitgesloten. Er is geen effect op het meest na-

bijgelegen Natura 2000-gebied en daarom is er geen aanleiding dat er op Natura 

2000-gebieden op grotere afstand nog effecten zullen optreden. 

 

Op basis van de afstand en de beperkte invloed zijn er geen negatieve effecten op Na-

tura 2000-gebieden. Een nader onderzoek vanuit de Natuurbeschermingswet 1998 is 

niet aan de orde. 
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7 Conclusies en aanbevelingen 

In dit hoofdstuk worden de conclusies van de quickscan Perceelsplitsing Tulpstraat ge-

presenteerd. Binnen het plangebied ter plaatse worden twee geschakelde woningen 

gerealiseerd.  

 

De conclusies zijn opgedeeld in soortenbescherming (7.1) en gebiedsbescherming 

(7.2). In paragraaf 7.3 zijn kansen voor de natuur beschreven. 

 

7.1 Conclusies soortenbescherming 

7.1.1 Aanwezigheid beschermde soorten 

Tabel 2 en 3-soorten 

In het plangebied komen geen zwaarder beschermde soorten (Tabel 2 en 3) voor 

waarop de voorgenomen perceelsplitsing en realisatie van de geschakelde woningen 

wezenlijk invloed kunnen hebben.  

 

Algemene broedvogels 

Eén van de volgende maatregelen kunnen genomen worden ten behoeve van de alge-

mene broedvogels: 

1. De vegetatie wordt buiten het broedseizoen verwijderd (voorkeursmaatregel). Of in 

deze periode wordt het plangebied ongeschikt gemaakt voor broedvogels. 

2. Het plangebied wordt kort voor aanvang van de werkzaamheden door een erkende 

ecoloog gecontroleerd op actuele broedgevallen (dit is met name aan te raden als 

het plangebied verder verruigt); bij gebleken aanwezigheid van broedende vogels 

moeten de werkzaamheden worden uitgesteld totdat de vogels zijn uitgevlogen.  

 

Rekening houdend met bovenstaande maatregelen voor vogels, zijn er in het kader van 

de Flora- en faunawet vanuit flora en fauna geen belemmeringen voor de ontwikkeling 

in het plangebied.  

 

Overzicht 

In Tabel 7.1 worden de soorten weergeven die in het plangebied aanwezig zijn en/of 

worden verwacht en zijn de resultaten van de toetsing aan de Flora- en faunawet weer-

gegeven.  

 
Tabel 7.1. Mogelijk voorkomen van en effecten op beschermde soorten in het plangebied. 

Soort Ingreep versto-
rend 

Nader on-
derzoek 

Ontheffing 
noodzakelijk 

Bijzonderheden 
/ opmerkingen 

Broedvogels 

algemeen 
Mogelijk Nee Nee 

Bij voorkeur 

werken buiten 

broedseizoen 
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7.1.2 Beschermde natuurgebieden 

Voor wat betreft het Natuurnetwerk Nederland (NNN; voorheen EHS) is er bij aantasting 

sprake van vervolgstappen in de vorm van compensatie. In het plangebied is geen 

NNN-gebied aanwezig. Er komt wel NNN voor in de omgeving van het plangebied, ech-

ter buiten de invloedsfeer van de ontwikkeling. Er is zowel van indirecte als directe aan-

tasting van de NNN dan ook geen sprake. Er is daarom geen noodzaak voor een com-

pensatieplan (NNN).  

 

Vanwege de afstand tot Natura 2000-gebieden (meer dan één kilometer), de ligging 

van het plangebied in het stedelijke gebied en de geringe omvang van de ontwikkeling 

zijn effecten op Natura 2000-gebieden uitgesloten. 

 

7.2 Kansen voor de natuur  

7.2.1 Vleermuizen 

Nagenoeg alle vleermuissoorten zijn gevoelig voor lichtverstoring. Om het terrein ge-

schikt te houden dan wel te maken voor vleermuizen, wordt aangeraden om het aan-

brengen van verlichting (en uitstraling hiervan) zoveel mogelijk te beperken (ook tijdens 

de bouw).  

 

In het toekomstige ontwerp kan rekening gehouden worden met vleermuizen door ver-

lichting te gebruiken die minder verstorend is voor vleermuizen. Lage armaturen met 

wit licht die naar beneden uitstralen vormen geen belemmering voor vleermuizen en 

zouden gebruikt kunnen worden.  

 

7.2.2 Vogels 

Huismussen zijn kenmerkende stadsvogels. In de nieuwe situatie kunnen daarom spe-

ciaal voor deze beschermde en in aantal teruglopende soort nestkasten worden aan-

geboden. Zo kunnen bijvoorbeeld kasten van Vivara1 worden aangeboden en verspreid 

over de te realiseren gebouwen worden opgehangen. Deze verblijfplaatsen moeten niet 

te heet worden in de middagzon: bij voorkeur hebben de locaties een noord of oost ex-

positie of een ligging in de schaduw van een dakgoot of iets dergelijks. 

 

 

 

 

                                                           
1 Vivara.nl  'Nestkast voor de Huismus' 
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Bijlage I Wettelijk kader  
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Flora- en faunawet 
 

Het doel van de Flora- en faunawet is het in stand houden van de inheemse flora en 

fauna. Vanuit deze wet is bij ruimtelijke ingrepen de initiatiefnemer verplicht op de 

hoogte te zijn van de mogelijk voorkomende beschermde natuurwaarden binnen het 

projectgebied. Het uitgangspunt van de wet is dat geen schade mag worden gedaan 

aan beschermde soorten, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan (het ‘nee, tenzij’ – prin-

cipe). Bepaalde handelingen, waaronder ruimtelijke ingrepen, waarbij beschermde 

soorten in het geding zijn, zijn slechts bij uitzondering en onder voorwaarden mogelijk.  

 

Onder bepaalde voorwaarden geldt een algemene vrijstelling of een ontheffingsplicht 

van de verbodsbepalingen in de Flora- en faunawet. Welke voorwaarden verbonden zijn 

aan de vrijstelling of ontheffing hangt af van de dier- of plantensoorten die voorkomen 

in het onderzoeksgebied. Hiertoe worden verschillende beschermingsregimes onder-

scheiden: 

- Soorten van tabel 1 – algemene soorten – lichtste beschermingsregime; 

- Soorten van tabel 2 – overige soorten – middelste beschermingsregime; 

- Soorten van tabel 3 – genoemd in bijlage IV van de Habitatrichtlijn en in bijlage 1 

van de AMvB – zwaarste beschermingsregime. 

 

Algemene vrijstelling 

Voor tabel 1-soorten geldt voor ruimtelijke ontwikkelingen een vrijstelling van de ver-

bodsbepalingen in de wet (art. 8 t/m 12) en is derhalve geen ontheffing nodig.  

 

Vrijstelling onder gedragscode 

Voor tabel 2-soorten geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen in de wet (art. 8 

t/m 12) als wordt gewerkt volgens een goedgekeurde gedragscode. De goedgekeurde 

gedragscodes staan vermeld op de website van het Ministerie van EZ (www.rvo.nl). 

Voor de meeste activiteiten zijn er inmiddels gedragscodes goedgekeurd. De kans is 

groot dat de voorgenomen activiteit kan worden uitgevoerd onder één van de vele 

goedgekeurde gedragscodes. 

 

Ontheffing Tabel 2 en 3 - soorten 

Als er niet kan worden gewerkt onder een geldige gedragscode, is voor tabel 2-soorten 

alsnog een ontheffing nodig om toestemming te hebben voor het overtreden van de 

verbodsbepalingen in de wet. Ook voor tabel 3-soorten geldt een ontheffingsplicht.  

Ingrepen waarbij de verbodsbepalingen worden overtreden moeten ter goedkeuring 

worden voorgelegd aan RVO.nl door middel van een ontheffingsaanvraag, vergezeld 

van een overzicht van mitigerende of compenserende maatregelen om effecten tegen 

te gaan. Als de mitigerende of compenserende maatregelen (tijdelijke) effecten niet 

kunnen voorkomen en de gunstige staat van instandhouding niet in het geding komt, 

dan wordt een ontheffing verleend.  

 

Habitatrichtlijn Bijlage IV-soorten 

Sinds augustus 2009 is door een uitspraak van de Raad van State bepaald dat er vol-

gens de Europese Habitatrichtlijn geen ontheffing meer verleend mag worden voor het 
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vernietigen van vaste verblijfplaatsen van bijlage IV-soorten met als wettelijk belang 

ruimtelijke ingrepen. Een ontheffing voor ruimtelijke ingrepen is alleen mogelijk onder 

de volgende wettelijk belangen: 

- Bescherming van flora en fauna; 

- Volksgezondheid of openbare veiligheid; 

- Dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van so-

ciale of economische aard, en voor het milieu wezenlijke gunstige effecten. 

 

Voor de meeste ruimtelijke projecten betekend dit dat een ontheffing voor Habitatricht-

lijn Bijlage IV-soorten alleen kan worden aangevraagd onder dwingende redenen van 

groot openbaar belang. Dit belang moet worden onderbouwd om het groot openbaar 

belang aan te tonen. Een groot openbaar belang is een belang op regionale of nationa-

le schaal. Vaak is de verwijzing naar een regionale structuurvisie voldoende. 

 

Vogels 

Vogels zijn niet opgenomen in Tabel 1 tot en met 3. Alle vogels zijn in het broedseizoen 

gelijk beschermd. De bescherming van vogels is hoofdzakelijk gericht op de bescher-

ming van de nesten. Daarbij wordt wel een onderscheid gemaakt in nesten die jaarrond 

zijn beschermd (Categorie 1 tot en met 4-vogelsoorten, zie onderstaande tabel), nesten 

die alleen jaarrond zijn beschermd als zwaarwegende feiten of ecologische omstandig-

heden dat rechtvaardigen (Categorie 5-vogelsoorten) en nesten die niet jaarrond zijn 

beschermd (overige vogelsoorten).  

 

Soort Cate-
gorie 

Toelichting 

Steenuil 
1 

Nesten die ook buiten het broedseizoen in gebruik 

zijn als vaste rust- en verblijfplaats.  

Gierzwaluw, Roek 2 Nesten van koloniebroeders 

Grote gele kwikstaart, Huismus, 

Oehoe, Ooievaar, Kerkuil, Slecht-

valk 

3 

De fysieke voorwaarden voor de vaste nestplaats 

zijn afhankelijk van bebouwing, vaak zeer specifiek 

en limitatief beschikbaar 

Boomvalk; Buizerd; Havik, Ransuil 

Sperwer, Wespendief en Zwarte 

wouw 

4 

Vogels die jaar in jaar uit in hetzelfde nest broeden 

en die zelf niet of nauwelijks in staat zijn een nest te 

bouwen 

 

 

Sinds augustus 2009 is door een uitspraak van de Raad van State bepaald dat er vol-

gens de Europese Vogelrichtlijn geen ontheffing meer verleend mag worden voor het 

vernietigen van vaste verblijfplaatsen van vogels met als wettelijk belang ruimtelijke in-

grepen of dwingende redenen van groot openbaar belang. Om ruimtelijke ontwikkelin-
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gen toch uit te kunnen voeren, moeten mitigerende maatregelen worden genomen om 

effecten vooraf te voorkomen. Om zeker te zijn van de juiste maatregelen is het aan te 

bevelen om de maatregelen voor te leggen aan het Ministerie van EZ door het indienen 

van een ontheffingsaanvraag. Hoewel een ontheffing voor vogels in de meeste gevallen 

niet kan worden afgegeven, geeft de Minister in haar besluit aan of de maatregelen 

voldoende zijn (positieve afwijzing). 

 

Zorgplicht 

In de Flora- en faunawet is een zorgplicht opgenomen. Deze zorgplicht houdt in dat 

planten en dieren niet onnodig vernield/gedood of verstoord mogen worden. Dit bete-

kent dat handelingen (of het nalaten hiervan) waarvan men weet, of redelijkerwijs kan 

vermoeden, dat ze nadelig zijn voor planten en/of dieren niet mogen worden uitge-

voerd. Wanneer dergelijke handelingen toch uitgevoerd moeten worden, moeten maat-

regelen, voor zover dit in redelijkheid kan, worden genomen om de nadelige gevolgen 

te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Er dient bijvoorbeeld zo gewerkt te wor-

den dat dieren kunnen ontsnappen en het kan nodig zijn om soorten te verplaatsen 

(bijvoorbeeld planten en amfibieën). Deze algemene zorgplicht geldt voor elke soort en 

elk individu in Nederland. 

 
Procedure ontheffingsaanvraag 

Voor soorten van tabel 1 geldt een vrijstelling. U hoeft geen ontheffing van de Flora- en 

faunawet aan te vragen, maar u moet wel de zorgplicht nakomen. 

 

Voor soorten van tabel 2 geldt dat als u kunt werken volgens een goedgekeurde ge-

dragscode er een vrijstelling geldt. U hoeft geen ontheffing van de Flora- en faunawet 

aan te vragen, maar u moet uw activiteiten aantoonbaar uitvoeren zoals in de gedrags-

code staat. Tevens blijft de zorgplicht gelden. 

 

Indien u niet kunt werken volgens een gedragscode, maar u kunt maatregelen nemen 

om de functionaliteit van de voortplantings- en/of vaste rust- en verblijfplaats te garan-

deren (zogenoemde mitigerende maatregelen), dan hoeft u ook geen ontheffing van de 

Flora- en faunawet aan te vragen. Wilt u zeker weten of uw mitigerende maatregelen 

voldoende zijn, en er inderdaad geen ontheffing nodig is? Vraag dan een ontheffing 

aan om uw maatregelen goed te keuren. 

 

Indien beschermde soorten van tabel 3 zijn aangetroffen in het plangebied, dan is mo-

gelijk een ontheffingsaanvraag noodzakelijk. Net als voor tabel 2-soorten geldt dat als 

u maatregelen kunt nemen om de functionaliteit van de voortplantings- en/of vaste 

rust- en verblijfplaats te garanderen (zogenoemde mitigerende maatregelen), u geen 

ontheffing van de Flora- en faunawet hoeft aan te vragen. U kunt uw mitigatieplan voor-

leggen bij RVO.nl voor goedkeuring. 

 

Voor soorten van bijlage IV van de Habitatrichtlijn (die ook onder de tabel 3-soorten van 

de Flora- en faunawet vallen) is het niet langer mogelijk ontheffing aan te vragen op 
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grond van ruimtelijke ontwikkelingen. Dat zelfde geldt voor vogelsoorten. Zie bijlage 1 

Flora- en faunawet voor een beschrijving van de te volgen procedure voor deze soorten. 

 

Indien u geen mitigerende maatregelen kunt nemen, dan dient een ontheffing te wor-

den aangevraagd bij RVO.nl van het ministerie van Economische Zaken. Voor de ont-

heffingsaanvraag is het noodzakelijk te weten welke soorten aanwezig zijn, zodat ge-

richte mitigerende maatregelen kunnen worden getroffen. RVO.nl zal, indien het ak-

koord is met het aangeleverde stappenplan waarin de aanpak voor mitigatie beschre-

ven wordt, een zogenoemde ‘verklaring van geen bedenkingen’ (vvgb) afgeven. Daar-

mee zegt zij in feite dat een ontheffing niet noodzakelijk is wanneer men zich bij de uit-

voering houdt aan het opgestelde stappenplan.  

 

Wabo 

Vanaf 1 oktober 2010 is voor ruimtelijke ontwikkelingen de Wabo (Wet algemene bepa-

lingen omgevingsrecht) in werking getreden. Dit houdt in dat de benodigde vergunnin-

gen en ontheffingen, dus ook die ten aanzien van de Flora- en faunawet en Natuurbe-

schermingswet, in de meeste gevallen via een omgevingsvergunning gaan lopen. De 

aanvraag voor de omgevingsvergunning wordt ingediend bij de betreffende gemeente 

en vervolgens door de gemeente ter beoordeling voorgelegd aan het Ministerie van 

Economische Zaken (voormalig Ministerie van EL&I). Het Ministerie van EZ geeft bij 

goedkeuring een vvgb (verklaring van geen bedenkingen) af. Deze vvgb vervangt de 

huidige ontheffing Flora- en faunawet. 
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Natuurnetwerk Nederland (NNN) 
 

De nieuwe naam voor de ecologische hoofdstructuur (EHS), het natuurnetwerk Neder-

land (NNN). De term EHS werd in 1990 geïntroduceerd in het Natuurbeleidsplan (NBP) 

van het toenmalige ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). In 

2014 werd deze term vervangen door NNN door staatssecretaris Dijksma van het mi-

nisterie van EZ.  

 

De Nederlandse natuur staat steeds meer onder druk, bijvoorbeeld door huizenbouw, 

aanleg van wegen en industrie. Toch leeft bij veel Nederlanders de wens om natuurge-

bieden in de buurt te hebben. Natuur geeft rust en biedt ruimte voor recreatie.  

 

De overheid heeft daarom extra geld uitgetrokken om de Nederlandse natuur te be-

schermen en verder te ontwikkelen. Door nieuwe natuur te ontwikkelen, kunnen na-

tuurgebieden met elkaar worden verbonden. Zo kunnen planten zich over verschillende 

natuurgebieden verspreiden en dieren van het ene naar het andere gebied gaan. Het 

totaal van al deze gebieden en de verbindingen ertussen vormt het natuurnetwerk Ne-

derland (NNN).  

 

In het NNN liggen de twintig Nationale Parken die Nederland kent. Ze hebben geza-

menlijk een oppervlakte van 123.000 ha. Ongeveer 45%van alle hectares NNN op het 

land is ook Natura 2000-gebied. 

 

Netwerk van gebieden 

Het NNN is een netwerk van gebieden in Nederland waar de natuur voorrang heeft. Het 

netwerk helpt voorkomen dat planten en dieren in geïsoleerde gebieden uitsterven en 

dat natuur-gebieden hun waarde verliezen. Het NNN kan worden gezien als de ruggen-

graat van de Nederlandse natuur. Het NNN bestaat uit:  

- bestaande natuurgebieden, reservaten, natuurontwikkelingsgebieden en zoge-

naamde robuuste verbindingen;  

- landbouwgebieden met mogelijkheden voor agrarisch natuurbeheer (beheergebie-

den);  

- grote wateren (zoals de kustzone van de Noordzee, het IJsselmeer en de Wadden-

zee).  

 

Het NNN is een plan in uitvoering en moet in 2018 klaar zijn. 
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Natuurbeschermingswet 1998 
 

Nederland kreeg in 1967 voor het eerst een Natuurbeschermingswet. Deze wet maak-

te het mogelijk om natuurgebieden en soorten te beschermen. Op den duur voldeed de 

wet niet meer aan de eisen die internationale verdragen en Europese verordeningen 

stellen aan natuurbescherming. Daarom is in 1998 een nieuwe Natuurbeschermings-

wet gemaakt die alleen gericht is op gebiedsbescherming. De Natuurbeschermingswet 

1998 is op 1 oktober 2005 gewijzigd. Sindsdien zijn de bepalingen vanuit de Europese 

Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn in de Natuurbeschermingswet verwerkt.  

 

Beschermde gebieden 

De volgende gebieden worden aangewezen en beschermd op grond van de Natuurbe-

schermingswet: 

- Natura 2000-gebieden (Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden); 

- Beschermde natuurmonumenten; 

- Wetlands. 

 

Voor activiteiten of projecten die schadelijk zijn voor de beschermde natuur, geldt een 

vergunningplicht. Hierdoor is in Nederland een zorgvuldige afweging gegarandeerd bij 

projecten die gevolgen kunnen hebben voor natuurgebieden. Meestal verlenen de pro-

vincies de vergunningen, maar soms doet het Ministerie van Economische Zaken dit.  

 

Bestaand gebruik 

Op 1 februari 2009 is de wet gewijzigd. De wijziging heeft betrekking op het zoge-

noemde 'bestaand gebruik'. Hieronder vallen activiteiten in en om beschermde Natura 

2000-gebieden die al plaatshadden voordat een gebied als beschermd gebied is aan-

gewezen. De wijziging is met name van belang voor provincies (als bevoegd gezag) en 

voor burgers en bedrijven met bestaand gebruik. De wijzigingen zijn gericht op:  

- verbetering van de werking van de wet in de praktijk; 

- verbetering van de aansluiting van de wet bij de Habitatrichtlijn. 

 

Beschermde Natuurmonumenten  

Met de gewijzigde Natuurbeschermingswet 1998 is in 2005 het verschil tussen Be-

schermde Monumenten en Staatsnatuurmonumenten vervallen: beide zijn nu Be-

schermde Natuurmonumenten.  

 

Beschermde Natuurmonumenten die overlappen met Natura 2000-gebieden worden 

opgeheven en niet langer beschermd als beschermd natuurmonument. De natuur-

waarden, waarvoor het natuurmonument was aangewezen, worden wel in de Natura 

2000-aanwijzing opgenomen. 

 

 

Het volgende schema toont de vergunningprocedure in het kader van de Natuurbe-

schermingswet.  
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