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ONTWERP Omgevingsvergunning 
 
Burgemeester en wethouders hebben op 12 februari 2015 een aanvraag voor een omgevingsvergunning 
ontvangen van Stichting Kleurrijkwonen voor het bouwen van 11 woningen, het aanleggen van een 
parkeerterrein met bijbehorende werken op het perceel kadastraal bekend gemeente Heukelum, sectie E, 
nummer 225, 235 (gedeeltelijk.), 443 en 767 (gedeeltelijk.), plaatselijk bekend:  
 

Spijkse Kweldijk 152-172 te Spijk 
 
Besluit 
Burgemeester en wethouders besluiten, gelet op artikel 2.1, 2.2, 2.10 en 2.12 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de omgevingsvergunning te verlenen.  
De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de gewaarmerkte stukken en bijlagen 
deel uitmaken van de vergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend voor de volgende activiteiten: 
 

- Bouw 
- Handelen in strijd met regels RO 

 
Procedure 
De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.7 van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De aanvraag is beoordeeld voor  de activiteit bouwen aan 
artikel 2.10, de activiteit RO (afwijken van de bestemming) aan artikel 2.12, van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht. Verder is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de 
Ministeriele regeling omgevingsrecht (Mor). Gebleken is dat uw aanvraag voldoet en daarom verlenen wij 
u de gevraagde omgevingsvergunning. 
 
Zienswijzen en adviezen 
De aanvraag en de ontwerpbeschikking met bijbehorende stukken worden op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht met ingang van 16 april t/m 28 mei 2015 ter inzage gelegd. 
Binnen zes weken na start van de ter inzage termijn kunnen eventuele zienswijzen tegen of adviezen over 
de ontwerpbeschikking worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Lingewaal, Postbus 1014, 4147 ZG  Asperen. 
Zienswijzen kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden ingediend. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

GEMEENTE LINGEWAAL 
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Het bouwen van een bouwwerk. 
 
1.   Voorschriften 
- Er mag niet eerder met de werkzaamheden een aanvang worden gemaakt voordat de constructieve 

berekeningen en tekeningen zijn goedgekeurd. 
- Als er archeologische vondsten tijdens de werkzaamheden tevoorschijn komen, kan dat via een 

melding (art. 53 Monumentenwet) worden afgehandeld. De aannemer/vinder doet de officiële melding 
bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort. Tevens wordt de gemeente Lingewaal 
direct op de hoogte gebracht van de vondst. 

 
2.   Overwegingen 
Bij het nemen van het besluit hebben wij getoetst aan artikel 2.10 lid 1 van de Wabo en het volgende 
overwogen: 
 
Bestemmingsplan: 
Het bouwplan is ingevolge het ter plaatse geldende bestemmingsplan “Kern Spijk” geprojecteerd op grond 
met de bestemming “Wonen-3” en “Groen”. 
Het bouwplan is in strijd met genoemd bestemmingsplan. 
Wij zijn op grond van artikel 2.10 lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevoegd 
ontheffing te verlenen van genoemde strijdigheid. 
 
Bouwverordening: 
Het bouwplan voldoet aan de voorschriften van de bouwverordening. 
 
Bouwbesluit: 
Omdat het bouwen moet geschieden overeenkomstig de bepalingen van het Bouwbesluit is het 
noodzakelijk om voorwaarden aan de vergunning te verbinden. 
 
Monument: 
Het onderhavige pand is niet aangewezen als Monument.  
 
Welstand: 
Het bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand, (d.d. 24 februari 2015). 
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Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een 
bestemmingsplan. 
 
1.   Overwegingen 
Bij het nemen van het besluit hebben wij overwogen dat: 
 Het bouwplan is ingevolge het ter plaatse geldende bestemmingsplan “Kern Spijk” geprojecteerd op 

grond met de bestemming “Wonen-3” en “Groen”. 
 Het bouwplan in strijd is met het bestemmingsplan omdat de bouwvlakken in het bouwplan in geringe 

mate de toegestane bebouwingsgrenzen van bestemming Wonen-3 overschrijden.  
 Door de gehanteerde stramienmaten de woningen niet meer passen in het bouwvlak.  
 Met het aan te leggen parkeerterrein op het binnenterrein (incl. toerit) wordt de maximaal toegestane 

oppervlakte voor parkeren (max. 10% van de bestemming “Groen” overschreden. De totale 
oppervlakte voor de inrit en het parkeerterrein bedraagt 1047 m2.  

 In artikel 2.10 lid 2 Wabo is bepaald dat indien een activiteit in strijd is met het bestemmingsplan de 
aanvraag mede aangemerkt wordt als een aanvraag om een vergunning voor het gebruiken van 
gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan.  

 Er alleen maar ontheffing verleend kan worden met gebruikmaking van artikel 2.12.1a-3 van de 
Wabo.  

 In artikel 2.12. lid 1a-3 is vermeld dat ter motivatie van de ontheffing er een goede ruimtelijke 
onderbouwing moet zijn. 

 De aanvrager op 2 februari 2015 een ruimtelijke onderbouwing heeft ingediend. 
 Voor het volgen van een artikel 2.12.1a-3 te volgen ontheffingsprocedure volgens artikel 2.27 van de 

Wabo er een verklaring van geen bedenkingen nodig is van de Raad.   
 De raad van de gemeente Lingewaal op 2 december 2010 een algemene verklaring van geen 

bedenkingen heeft afgegeven voor de gevallen als bedoeld in artikel 2.12.1a-3 van de Wabo. 
 Met de aanvrager is overeenstemming bereikt over een financiële bijdrage, alsmede over de 

uitvoering van het plan. Het vaststellen van een grondexploitatieplan kan achterwege blijven, omdat 
het kostenverhaal daarmee anderszins is verzekerd. 

 Met gebruikmaking van artikel 2.12. 1a-3 van de Wabo ontheffing wordt verleend van de bepalingen 
van het bestemmingsplan. 

Op grond van de ingediende plan en de daarbij behorende ruimtelijke onderbouwing met aanvullingen wij 
het verlenen van deze ontheffing ruimtelijk gezien verantwoord: 

- er wordt geen onevenredige afbreuk gedaan aan de gebruiksmogelijkheden van de 
aangrenzende gronden en bouwwerken; 

- er ontstaat geen onaanvaardbare hinder en/of verlies van privacy voor de eigenaren/gebruikers 
van omliggende gronden en gebouwen. 

- Door het verlenen van de ontheffing worden de belangen van derden in mindere mate geschaad 
dan die van belanghebbende bij het weigeren ervan. 

 
 
Leges: 
Bouwsom € 1.025.000,00 

Bouwactiviteiten € 19.620,00 

Welstandstoets € 1.845,00 

 
Totaal te betalen 

 
€ 

 
21.465,00 
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Overige bijgevoegde documenten 
De volgende documenten worden meegezonden met het besluit en zijn als gewaarmerkte stuk 
bijgevoegd: 
1. Aanvraagformulier 
2. Welstandsformulier 
3. Materiaalstaat 
4. Ruimtelijke onderbouwing        d.d. 02-02-2015 
5. Tekening projectnummer 14-088 Blad B-01    d.d. 11-02-2015 
6. Tekening projectnummer 14-088 Blad B-100    d.d. 11-02-2015 
7. Tekening projectnummer 14-088 Blad B-101    d.d. 11-02-2015 
8. Tekening projectnummer 14-088 Blad B-102    d.d. 11-02-2015 
9. Tekening projectnummer 14-088 Blad B-103    d.d. 11-02-2015 
10. Tekening projectnummer 14-088 Blad B-104    d.d. 11-02-2015 
11. Tekening projectnummer 14-088 Blad B-105    d.d. 11-02-2015 
12. Tekening projectnummer 14-088 Blad B-106    d.d. 11-02-2015 
13. Tekening projectnummer 14-088 Blad B-10    d.d. 11-02-2015 
14. Tekening projectnummer 14-088 Detail 07 (2 bladen)   d.d. 26-02-2015 
15. Tekening projectnummer 14-088 Blad W-103    d.d. 25-02-2015 
16. Tekening projectnummer 14-088 Blad W-109    d.d. 25-02-2015 
17. Geotechnisch onderzoek   02005016-RG-01   d.d. 25 07-2014 
18. Verkennend bodemonderzoek  R419/NC14021300   d.d. 31-07-2014 
19. Veiligheids- en gezondheidsplan  projectnummer 14-088 VGP  01 300115 d.d. 30-01-2015 
20. Bouwbesluitberekeningen   projectnummer 14-088 BBT  01 300115 d.d. 30-01-2015 
21. EPC berekening    projectnummer 14-088 EPC  01 300115 d.d. 30-01-2015 
22. Milieuprestatieberekening   projectnummer 14-088 MPG 01 300115 d.d. 30-01-2015 
23. Vleermuis en broedvogelonderzoek projectnummer 2014-081  d.d. 28-10-2014 
24. Archeologisch bureau onderzoek  projectcode 15010026   d.d. 02-02-2015 
25. Advies omgevingsdienst Rivierenland       d.d. 02-03-2015 

 
Nog in te dienen gegevens en bescheiden 
Uiterlijk 3 weken voor aanvang van de betreffende werkzaamheden moeten de volgende bescheiden 
worden ingediend: 
1. Constructieve berekeningen en tekeningen. 
2. Monster van de aan de buitengevel toe te passen materialen 
3. Een bouwveiligheidsplan voor de omgeving. 
 
 
 
Asperen, ?? ???????? ???? 
 
 
Hoogachtend,  
namens het college van burgemeester en wethouders, 
 
 
 
J.A.B.W. van Lith 
Afdelingsmanager Veiligheid, Vergunningen en Handhaving 
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Algemene informatie betreffende de activiteit bouw 
 
1. Bouwen op gemeentegrond: 
Wanneer het bouwplan wordt uitgevoerd op grond die eigendom is van de gemeente Lingewaal, dan is 
daarvoor een afzonderlijke toestemming van de gemeente voor nodig. De verleende 
omgevingsvergunning mag u niet aanmerken als een toestemming voor bouwen op gemeentegrond. 
 
2. Gebruik van gemeentegrond: 
Het is, zonder schriftelijke toestemming van ons college, verboden een weg of weggedeelte te gebruiken 
anders dan overeenkomstig de bestemming daarvan. Dit houdt in dat op de weg, waaronder behoort de 
rijweg, het voetpad en bermen, geen bouwmateriaal, bouwafval of containers mogen worden opgeslagen 
c.q. geplaatst. 
 
3. Intrekken vergunning: 
Burgemeester en wethouders kunnen een verleende vergunning intrekken als: 
a. de omgevingsvergunning is verleend op grond van onjuiste of onvolledige informatie; 
b. niet voldaan is aan één of meer voorwaarden die aan de vergunning zijn verbonden; 
c. als binnen 26 weken na het onherroepelijk worden van de vergunning niet met de 

werkzaamheden is begonnen; 
d. tussen het begin en het einde van de bouwwerkzaamheden deze werkzaamheden langer dan een 

aaneengesloten periode van 26 weken stilliggen; 
e. als de vergunninghouder daarom verzoekt. 
f. in het geval en onder de voorwaarden bedoeld in artikel 3 van de Wet bevordering 

integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob). Dit wil zeggen dat uit onderzoek 
van het bureau Bibob is gebleken dat ernstig gevaar bestaat de vergunning mede zal worden 
gebruikt om (a) uit gepleegde strafbare feiten verkregen of te verkrijgen, op geld waardeerbare 
voordelen te benutten of (b) strafbare feiten te plegen. 

 
4. Bouwbesluit en bouwverordening: 
Voor zover niet uit de gewaarmerkte gegevens, behorende bij deze vergunning, valt op te maken, dient 
het bouwen te geschieden overeenkomstig de bepalingen van de bouwverordening van gemeente 
Lingewaal en het Bouwbesluit, zoals deze van kracht waren op het moment van indiening van de 
aanvraag. 
 
5. Op het bouwterrein verplicht aanwezige bescheiden: 
Op het bouwterrein moeten, voor zover van toepassing op het bouwwerk, aanwezig zijn en op verzoek 
aan het bouwtoezicht ter inzage worden gegeven: 
1. de omgevingsvergunning; 
 
6. Het uitzetten van de bouw: 
Met het bouwen van een bouwwerk waarvoor omgevingsvergunning is verleend mag niet worden 
begonnen alvorens door bouw- en woningtoezicht is aangegeven: 
- het peil ten opzichte van de straat; 
- de plaats ten aanzien van de rooilijnen en/of bebouwingsgrenzen. 
Een verzoek tot het aanwijzen van de bebouwingsgrenzen dient minimaal twee weken van te voren bij 
bouw- en woningtoezicht te worden ingediend. 
 
7. Kennisgeving aan het bouwtoezicht van start van (onderdelen van) de bouwwerkzaamheden: 
1. Het bouwtoezicht dient tenminste twee dagen voor de aanvang van elk der hierna te noemen 

onderdelen in het bouwproces in kennis te worden gesteld: 
a. de aanvang van de werkzaamheden, inclusief de daarvoor benodigde 

ontgravingswerkzaamheden (uiterlijk 2 werkdagen voor de aanvang); 
b. de aanvang van het inbrengen van de funderingspalen; 
c. de aanvang van eventuele grondverbeteringswerkzaamheden. 
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U kunt hiervoor de bijgevoegde antwoordkaarten gebruiken of de digitale formulieren op 
onze website invullen. 

2.     Het bouwtoezicht dient ten minste één dag van tevoren in kennis worden gesteld van 
      het storten van beton. 
 
8. Gereedmelding van (onderdelen van) de bouwwerkzaamheden: 
Uiterlijk op de dag van beëindiging van de werkzaamheden wordt het einde van die werkzaamheden bij 
het bouwtoezicht gemeld via bijgevoegd formulier gereedmelding bouwwerk of via het digitale formulier op 
onze website www.lingewaal.nl - producten en diensten - formulieren. Het is verboden een bouwwerk in 
gebruik te geven of te nemen dat niet gereed is gemeld en/of niet gebouwd is overeenkomstig de 
omgevingsvergunning. 
 
9. Afscheiding van het bouwterrein: 
Het terrein waarop wordt gebouwd, grond wordt ontgraven, moet door een doeltreffende afscheiding van 
de weg en van het aangrenzende open erf of terrein zijn afgescheiden indien gevaar of hinder te duchten 
is. 
 
10. Bouwafval: 
1. De fractie gevaarlijk afval uit het bouwafval moet worden gescheiden van het overige bouwafval 

en moet worden afgevoerd naar een bewaarinrichting, bewerkingsinrichting of naar een 
verwerkingsinrichting die bevoegd is deze afvalstoffen te ontvangen; 

2. De fractie gevaarlijk afval en de fractie overig bouwafval dient gescheiden te worden bewaard in 
aparte afvalbakken; 

3. Op de bouwplaats mag bouwafval niet buiten de afvalbakken worden bewaard. 
 
11. Bronnering: 
Indien voor het realiseren van de omgevingsvergunning op enigerlei wijze (bron)bemaling noodzakelijk is 
dient u daarvoor vooraf ontheffing aan te vragen ingevolge de “Keur voor waterkeringen en wateren voor 
het waterschap Rivierenland” (aan te vragen via het Waterschap Rivierenland, Postbus 599, 4000 AN  
Tiel, tel. (0345-649090), 
 
12. Riolering: 
In gebieden waar een gescheiden gemeentelijk rioleringsysteem ligt bestaat de verplichting om een 
gescheiden systeem aan te leggen en gescheiden aan te leveren en aan te sluiten. 
Overigens adviseren wij altijd een gescheiden riolering aan te leggen. Op termijn zal het gescheiden 
aanleveren/aansluiten van afvalwater zeker worden bevorderd/verplicht. 
 
13. Bijkomende werkzaamheden: 
In verband met de uitvoering van het bouwplan, waarvoor vergunning is verleend, kan het gewenst of 
noodzakelijk zijn dat bepaalde werkzaamheden moeten worden verricht zoals bijvoorbeeld het kappen 
van een boom, het aanleggen van een inrit, het aanbrengen van reclame-uitingen of het aansluiten op 
een riolering. Voor deze werkzaamheden is een vergunning vereist. Voor informatie over het aanvragen 
van een dergelijke vergunning en de eisen waaraan u dan moet voldoen dient u, voordat met de 
werkzaamheden wordt begonnen, contact op te nemen met de gemeente Lingewaal. 
 
14. Bodemonderzoek 
Bij de beoordeling van de aanvraag om omgevingsvergunning gaat de gemeente na of op basis van de bij 
de gemeente beschikbare informatie bodemonderzoek wettelijk vereist is, dan wel dat vrijstelling op de 
verplichting van het indienen van een bodemonderzoeksrapport kan worden verleend. De uitkomst 
hiervan is verwerkt in de beslissing op de aanvraag om vergunning. Als u vrijstelling heeft van 
bodemonderzoek brengt dat het risico met zich mee dat de grond achteraf toch verontreinigd blijkt te zijn.  
De gemeente aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid. 
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15. Sloopmelding asbestverwijdering 
Indien meer dan 10 m³ sloopafval vrijkomt en/of asbest wordt verwijderd, moet tenminste vier weken voor 
de voorgenomen aanvang van het uitvoeren van de sloopwerkzaamheden een sloopmelding ingediend 
worden.  
Bij de indiening van een sloopmelding is een asbestinventarisatie rapport noodzakelijk. Deze 
inventarisatie dient gemaakt te worden door een door de Stichting Certificatie Asbest (SCA) erkend 
bureau. Ook de bedrijven die het asbest verwijderen dienen door de SCA gecertificeerd te zijn. 
 
16. Geluid 
Bouwwerkzaamheden die een geluidniveau veroorzaken van ten minste 60 dB(A) op de gevel van een 
aangrenzende woonfunctie of van een aangrenzende gebruiksfunctie op een ander perceel, worden op 
werkdagen tussen 7:00 uur en 19:00 uur uitgevoerd. Bij het uitvoeren van die werkzaamheden worden de 
in tabel aangegeven dagwaarden en de bij die dagwaarden aangegeven maximale blootstellingsduur in 
dagen dat de dagwaarde is bereikt niet overschreden. 

Tabel  

dagwaarde ≤ 60 dB(A) > 60 dB(A) > 65 dB(A) > 70 dB(A) > 75 – ≤ 80 dB(A) 

maximale blootstellingsduur onbeperkt 50 dagen 30 dagen 15 dagen 5 dagen 

 
17. Aanwijzingen: 
1. In verband met bouwactiviteiten op of langs dijken en watergangen wijzen wij u erop, dat naast 

omgevingsvergunning ook een ontheffing ingevolge de “Keur voor waterkeringen en wateren voor 
het waterschap Rivierenland” is vereist (aan te vragen via het Waterschap Rivierenland, Postbus 
599, 4000 AN te Tiel, tel. 0344-649090). 

2. In verband met de veiligheid wordt u verzocht niet over kabels en (gas)leidingen te bouwen. 
Informatie over de ligging van kabels en leidingen kunt u opvragen bij het “Kabel en Leiding 
Informatiecentrum”, tel. 0800-0080 of www.klic.nl. 
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Verklaring oppervlakte BAG 
 

Behorende bij vergunning nr.: HZ_WABO-2015-0011. 
 

Omschrijving: het bouwen van 11 woningen. 
 
Betreft: adres: Spijkse Kweldijk 152-172 te Spijk. 
 
Kadastraal bekend: gemeente Heukelum, sectie E, nummer 767 
 
Bij nieuwbouw: 
 
√ De gebruiksoppervlakte van huisnummer 164 t/m 172 is volgens de aanvraag 108 m2. (A) 

De gebruiksoppervlakte van huisnummer 162 is volgens de aanvraag 72 m2  (C). 
De gebruiksoppervlakte van huisnummer 152,154,158 en 160 is volgens de aanvraag 64 m2.  
(B en B1) 
De gebruiksoppervlakte van huisnummer 156 is volgens de aanvraag 67 m2.(B2) 
Dit is conform de BAG definitie gebruiksoppervlakte. 

  
 De gebruiksoppervlakte is volgens de aanvraag……………m2.  

Dit is niet conform de BAG definitie gebruiksoppervlakte. Na berekening is deze nader  
vastgesteld op……………m2. ( berekening: zie achterzijde formulier). 

 
Bij verbouw: betreft pand id. . 
 
oorspronkelijke bouw 
 De huidige BAG-registratie van het oorspronkelijke pand .is...............m2.  

Dit is conform de BAG definitie gebruiksoppervlakte. 
  
 De huidige BAG-registratie van het oorspronkelijke pand is...............m2. 

Dit is niet conform de BAG definitie gebruiksoppervlakte. Na berekening is deze nader  
vastgesteld op……………m2 .  (berekening: zie achterzijde formulier) 

 
uitbreiding 
 De oppervlakte van de uitbreiding van het bovengenoemde pand is volgens de aanvraag   

vastgesteld op ……………. m2. Dit is conform de BAG definitie gebruiksoppervlakte. 
  
 De oppervlakte van de uitbreiding van het bovengenoemde pand is volgens de aanvraag   

vastgesteld op ……………. m2. Dit is niet conform de BAG definitie gebruiksoppervlakte.  
De berekening is nader vastgesteld op……………m2. (berekening: zie achterzijde formulier) 

 
Oorspronkelijk + uitbreiding 
 De totale oppervlakte inclusief de uitbreiding van het bovengenoemde pand is volgens de 

aanvraag   vastgesteld op……………m2. Dit is conform de BAG definitie gebruiksoppervlakte. 
  
 De totale oppervlakte inclusief de uitbreiding van het bovengenoemde pand is volgens de 

aanvraag vastgesteld op……………m2. Dit is niet conform de BAG definitie gebruiksoppervlakte. 
De berekening is nader vastgesteld op……………m2. (berekening: zie achterzijde formulier) 

 
Aldus verklaard: 
 
Datum      20 maart 2015 
  
Functie           Plantoetser 
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Naam en handtekening M.W. van 't Veer 
  
 ………………………………… 
 



Ruimtelijke onderbouwing Spijkse Kweldijk (conceptversie 2-2-2015/NA) 
 
Aanleiding 
Het plan Spijkse Kweldijk omvat de sloop van 12 grondgebonden woningen en nieuwbouw van 11 
grondgebonden woningen aan de Spijkse Kweldijk 150-172, waarvan 6 levensloopbestendige 
woningen. Van deze woningen zijn er 10 eigendom van KleurrijkWonen (initiatiefnemer) en één 
eigendom van de familie Roza (nr 162), met wie KleurrijkWonen een realisatieovereenkomst heeft 
gesloten. 
 
Bij de uitwerking blijken er enkele zaken naar voren te komen die maken dat een 
afwijkingsprocedure Bestemmingsplan gevolgd dient te worden. Onderstaand wordt daartoe een 
aantal thema’s nader onderbouwd. 
 
Afwijkingen van bestemmingsplan 
Ter plaatse geldt het bestemmingsplan Kern Spijk, vastgesteld op 4 december 2008. 

1. De bouwvlakken in het bouwplan overschrijden in geringe mate de toegestane 
bebouwingsgrenzen van bestemming Wonen-3 in het vigerende bestemmingsplan. De 
vrijstellingen zijn reeds benut, maar door de gehanteerde stramienmaten is het bouwvlak 
net niet passend [Zie bijgevoegde tekening]. 

2. Met het aan te leggen parkeerterrein op het binnenterrein (incl. toerit) wordt de volgens de 
bestemming Groen van het vigerende bestemmingsplan maximaal toegestane oppervlakte 
voor parkeren (max. 10% van het bestemmingsplan) overschreden.  De totale oppervlakte 
voor de inrit en het parkeerterrein bedraagt 1047 m2.   

 
Beeldkwaliteit 
Met de nieuwbouw en parkeeroplossing willen de initiatiefnemer respectievelijk de gemeente de 
uitstraling van dit gedeelte in Spijk verbeteren. Bovendien wordt het huidige parkeren in de voortuin 
als rommelig ervaren. De bestaand inritconstructies naar de voortuinen worden verwijderd en er 
wordt een parkeerplaats aangelegd op het achtergelegen binnenterrein. 
 
Parkeren 
Conform de nieuwe parkeernormen van de gemeente Lingewaal dient KleurrijkWonen te voorzien in 
totaal 16 parkeerplaatsen. Naast de instandhouding van de bestaande 5 parkeerplaatsen  zou dit 
leiden 11 parkeerplaatsen op het binnenterrein. 
Gelet op de aanwezige parkeerdruk wil de gemeente graag extra capaciteit realiseren. Ook omwille 
van een betere beeldkwaliteit is het gewenst, dat er geen auto’s in de voortuin worden geparkeerd.  
Daarom zullen op het binnenterrein in totaal 18 parkeerplaatsen worden gerealiseerd. Met de 5 
bestaande parkeerplaatsen en de 18 nieuwe parkeerplaatsen vermindert de huidige parkeerdruk. 
 
Verharding 
Met dit plan neemt de verharding toe doordat er 18 parkeerplaatsen op het binnenterrein worden 
gerealiseerd.  De toename van verhard oppervlakte in het binnenterrein bedraag 585 m2 terwijl er 
215 m2 parkeerterrein voor de woningen 162 t/m 172 verdwijnt. De netto toename bedraagt 
derhalve 370 m2. Daarmee wordt voldaan aan de vrijstellingsnorm waterschap Rivierenland van max. 
500 m2 en zijn de gemeente en de ontwikkelaar niet verplicht tot het maken van compensatie 
werken. 
 
Bodem  
Voor de nieuw te bouwen woningen is conform NEN 5740 een bodemonderzoek uitgevoerd. Volgens 
het onderzoek door bureau RPS  d.d.  31 juli 2014 is de bodem onverdacht van bodemverontreiniging 
en derhalve geschikt voor de woonfunctie. De grond die tijdens graafwerkzaamheden ter plaatse vrij 



komt mag binnen de locatie worden teruggebracht. Voor afvoeren van de grond buiten de locatie is 
nog een partijkeuring (AP04) vereist. 
 
Archeologie 
Door de nieuwe bouwvlakken en het nieuwe gebruik van het binnenterrein is verkennend 
archeologisch onderzoek vereist. Dit gedeelte van Spijk heeft namelijk een hoge 
verwachtingswaarde.  Een verkennend archeologisch onderzoek wordt momenteel uitgevoerd (9 
februari volgt concept rapportage). 
 
Flora en fauna 
Uit het onderzoek door Bureau Viridis in het kader van de Flora- en faunawet komt naar voren dat er 
geen ontheffing noodzakelijk is, mits een aantal mitigerende maatregelen ten behoeve van 
vleermuizen en huismussen wordt toegepast. De geadviseerde maatregelen uit de rapportage 
worden zoveel mogelijk gevolgd. 
 
Geluid 
De hele kern spijk is aangemerkt als 30-kilometergebied. Er verandert niets in de geluidsbelasting, 
deze zal juist afnemen doordat er één woning minder wordt gerealiseerd dan er in de bestaande 
situatie waren.  
 
Economische uitvoerbaarheid 
KleurrijkWonen heeft met de gemeente een zogenaamde anterieure overeenkomst gesloten. Met 
deze overeenkomst is het verhaal van gemeentelijke kosten (incl. eventuele planschadekosten) 
geregeld. Tevens zijn daarbij afspraken over de realisatie van het parkeerterrein op het binnenterrein 
juridisch vastgelegd. 
 
 
 
 
 
Bijlagen: 

- Situatietekening met aangeduide afwijkingen bouwvlak 
- Inrichtingsplan parkeerterrein 
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Samenvatting 

In januari-februari 2015 heeft Transect in opdracht van Inventerra Common Services b.v. een 

archeologisch vooronderzoek uitgevoerd in een plangebied aan de Spijkse Kweldijk 150-172 te Spijk 

(gemeente Lingewaal). De aanleiding voor het onderzoek is de herontwikkeling van het plangebied, 

waarbij de bestaande 12 woningen worden gesloopt en het binnenterrein deels wordt ingericht als 

parkeerplaats. Hiervoor moet een omgevingsprocedure worden doorlopen, in welk kader ook een 

archeologisch vooronderzoek is vereist. 

 

Het archeologisch vooronderzoek bestaat uit een gecombineerd onderzoek, te weten een 

archeologisch Bureauonderzoek (BO) en een Inventariserend Veldonderzoek (IVO), verkennende fase. 

Uit het vooronderzoek blijkt dat het plangebied een lage archeologische verwachting heeft. Hoewel in 

het plangebied is sprake van gerijpte oeverafzettingen, ontbreken significante archeologische 

indicatoren en chemische residuen die indicatief zijn voor nederzettingsterreinen (archeologische 

indicatoren, fosfaatvlekken). Aan de oostzijde van het plangebied is de bodem, al dan niet gedeeltelijk, 

tot 1,0-2,0 m onder het huidige maaiveld verstoord (tot in de slappe komafzettingen). In de westelijke 

zone lijkt de bodem intact te zijn. 

 

Op basis van het uitgevoerde vooronderzoek  worden in het plangebied geen archeologische waarden 

verwacht. Het plangebied heeft op basis van het vooronderzoek dan ook een lage archeologische 

verwachting. 

 

Advies 

Op basis van het vooronderzoek worden geen vervolgmaatregelen geadviseerd. 

 

Kanttekening 

Onderhavig onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen gebruikelijke methoden 

en  inzichten en is erop gericht om de kans op het onverwacht aantreffen dan wel het ongezien 

vernietigen van archeologische waarden bij bouwwerkzaamheden in het plangebied te verkleinen. 

Aangezien het onderzoek is uitgevoerd door middel van een steekproef kan echter de aan- of 

afwezigheid van eventuele archeologische resten niet gegarandeerd worden. Wanneer bij 

graafwerkzaamheden toch onverhoopt waardevolle resten worden aangetroffen, dienen deze 

conform de Monumentenwet 1988 te worden gemeld. 
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1. Aanleiding 

Kader Omgevingsprocedure 

Planvorming Sloop en aanlegwerkzaamheden 

Bodemverstorende werkzaamheden Ontgravingen  

 

Transect heeft in opdracht van Inventerra Common Services b.v. een archeologisch vooronderzoek 

uitgevoerd in een plangebied aan de Spijkse Kweldijk 150-172 te Spijk (gemeente Lingewaal). De 

aanleiding voor het onderzoek is de herontwikkeling van het plangebied, waarbij de bestaande 12 

woningen worden gesloopt en het binnenterrein deels wordt ingericht als parkeerplaats. Hiervoor 

moet een omgevingsprocedure worden doorlopen, in welk kader ook een archeologisch 

vooronderzoek is vereist.  

 

Het archeologisch onderzoek is uitgevoerd in overeenstemming met de eisen van de Kwaliteitsnorm 

Nederlandse Archeologie (KNA), versie 3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1: Ligging van het plangebied (rode stip en begrenzing). 
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2. Aard en doel van het vooronderzoek 

Aard vooronderzoek Archeologisch bureauonderzoek (BO) 

Inventariserend Veldonderzoek (IVO), 

verkennende fase 

Kwaliteitseisen Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie versie 

3.3 / gemeentelijk beleid 

 

Het archeologisch vooronderzoek bestaat uit een gecombineerd onderzoek, te weten een 

archeologisch Bureauonderzoek (BO) en een inventariserend veldonderzoek (IVO), verkennende fase. 

Het doel van het archeologisch bureauonderzoek is het specificeren van de archeologische 

verwachting, dat wil zeggen het aan de hand van beschikbare en nieuwe informatie over de 

archeologie, cultuurhistorie, geomorfologie, bodemkunde en grondgebruik, bepalen van de kans dat 

binnen het plangebied archeologische resten kunnen voorkomen. Hiervoor is onder andere het 

centraal Archeologisch Informatiesysteem (Archis) van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) 

geraadpleegd, waarin de Archeologische MonumentenKaart (AMK) is opgenomen. Aanvullende 

(cultuur)historische informatie is verkregen uit divers voorhanden historisch kaartmateriaal. Om 

inzicht te krijgen in de opbouw en ontwikkeling van het landschap zijn onder andere de bodemkaart 

en geologisch-geomorfologisch kaartmateriaal geraadpleegd. Deze informatie is aangevuld met 

relevante informatie uit achtergrondliteratuur. 

Het doel van het inventariserend veldonderzoek is het toetsen en waar mogelijk bijstellen van de 

gespecificeerde archeologische verwachting, door middel van waarnemingen in het veld. Het 

inventariserend veldonderzoek is uitgevoerd in de vorm van een booronderzoek. 

 

Het onderzoek probeert hiermee aan de hand van feitelijke informatie antwoord te geven op de 

volgende vragen: 

1) Hoe ziet de bodemopbouw in het plangebied er uit? 

2) Zijn er binnen de bodemopbouw archeologisch relevante bodemniveaus te onderscheiden en hoe 

diep liggen deze? 

3) In hoeverre zijn de archeologisch relevante bodemniveaus nog intact (verstoring, erosie, 

afdekkend substraat)? 

4) Wat is de archeologische verwachting van het plangebied en in hoeverre is deze te differentiëren 

in laag, middelhoog en hoog? 

 

Het resultaat van het bureauonderzoek en het inventariserend veldonderzoek is dit rapport met een 

conclusie omtrent de mogelijke aan- of afwezigheid van archeologische waarden in het plangebied en 

het risico dat  deze worden verstoord als gevolg van de voorgenomen bodemingrepen. Op basis van 

het rapport kan de bevoegde overheid een beslissing nemen in het kader van de planprocedure. Het 

rapport bevat waar mogelijk gegevens over de aan- of afwezigheid, aard, omvang, ouderdom, 

gaafheid, conservering en (relatieve) kwaliteit van archeologische waarden. 

Het bureauonderzoek is uitgevoerd conform protocol 4002 van de Kwaliteitsnorm Nederlandse 

Archeologie, versie 3.3 (KNA 3.3). Het inventariserend veldonderzoek is uitgevoerd conform protocol 

4003 van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie versie 3.3 (KNA 3.3). 
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3. Afbakening van het plan- en onderzoeksgebied 

Gemeente Lingewaal 

Plaats Spijk 

Toponiem Spijkse Kweldijk 150-172 

Kaartblad 38G 

Centrumcoördinaat 128.908 / 429.691 

 

Binnen het bureauonderzoek is onderscheid gemaakt in het plangebied en het onderzoeksgebied.  

 

Het plangebied 

Het plangebied is het gebied waarin de geplande bodemingrepen zullen plaatsvinden (figuur 1). Het 

betreft een terrein met een oppervlakte van circa 2.100 m
2
 en ligt aan de Spijkse Kweldijk 150-172. De 

exacte begrenzing van het plangebied is aangegeven in bijlage 6. Het plangebied ligt in het Hooge Veld 

van Spijk, dat ter hoogte van het plangebied uit een brede stroomrug bestaat. Direct zuidelijk van het 

plangebied ligt de Kleine Wetering, die voor de ontwatering van het lager gelegen komgebied zorgt. 

 

Het onderzoeksgebied 

Het onderzoeksgebied beslaat het plangebied en een deel van het direct omringende gebied en wordt 

bij het onderzoek betrokken om tot een beter inzicht te komen in de archeologische, paleo-

landschappelijke en (cultuur-)historische situatie in het plangebied. In dit geval beslaat het 

onderzoeksgebied een straal van circa 1.000 meter rondom het plangebied. 

 

Het veldonderzoek is uitsluitend binnen de contouren van het plangebied uitgevoerd. Het doel van 

deze boringen is om de archeologische verwachting uit het bureauonderzoek in het plangebied zelf te 

toetsen. Deze toets is gekoppeld aan de locatie en omvang van de toekomstige bodemingrepen en 

moet dus de feitelijke situatie binnen het potentieel bedreigde deel van het bodemarchief in kaart 

brengen. 
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4. Beleidskader 

Onderzoekskader Bestemmingsplanwijziging 

Beleidskader Archeologische Beleidskaart gemeente Lingewaal 

Onderzoeksgrens >200 m
2
 en >50 cm –Mv 

 

In 1992 heeft Nederland het Europees Verdrag inzake de bescherming van het archeologisch erfgoed 

ondertekend; ook wel het Verdrag van Malta of Valletta genoemd, naar het eiland en de plaats waar 

het is ondertekend. Het Verdrag is in 1998 geratificeerd en op 1 september 2007 via de Wet op de 

Archeologische Monumentenzorg (Wamz) geïmplementeerd. De Wamz is een wijzigingswet en omvat 

een wijziging van de Monumentenwet 1988, de Wet Milieubeheer, de Ontgrondingenwet en de 

Woningwet. Vanuit de Wet op de ruimtelijke ordening (Wro) bestond al een verplichting om bij de 

voorbereiding van bestemmingsplannen alle ter zake doende belangen mee te wegen. In feite is de 

Wamz een concrete invulling en verdere verbreding van deze verplichting. 

 

Het archeologiebeleid van de gemeente Lingewaal is verwoord in de archeologische beleidskaart van 

de gemeente (bijlage 1). Op deze kaart ligt vrijwel het gehele plangebied in een Archeologisch 

Waardevol Verwachtingsgebied 8. Hiervoor geldt een middelmatige archeologische verwachting. Het 

beleid van de gemeente is hier om te streven naar behoud van archeologische waarden in de huidige 

staat. Archeologisch inventariserend  veldonderzoek is verplicht als de oppervlakte van de ingreep 

groter is dan 500 m
2
 én de diepte van de ingreep dieper reikt dan 30 cm –Mv. 

 

De zuidelijke rand van het plangebied, parallel aan het zuidelijke deel van de Spijkse Kweldijk, ligt in 

een Archeologisch Waardevol Verwachtingsgebied 9. Hiervoor geldt een lage archeologische 

verwachting. Het beleid van de gemeente is hier om te streven naar behoud van archeologische 

waarden in de huidige staat. Archeologisch inventariserend  veldonderzoek is verplicht als de 

oppervlakte van de ingreep groter is dan 5000 m
2
 én de diepte van de ingreep dieper reikt dan 100 cm 

–Mv. De lage verwachting en ruimere vrijstellingsgrenzen houden verband met de verwachte ligging 

van dit deel van het plangebied in een komzone van de rivier de Linge. 
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5. Landschap, geomorfologie en bodem 

Archeoregio Midden-Nederlands rivierengebied 

Geomorfologie Rivieroeverwal (3K25). Zuidelijke rand: 
Rivierkomvlakte (1M23) 

Bodem Kalkloze poldervaaggronden; zware zavel en lichte 
klei, profielverloop 4 (Rn94C) 

Maaiveld Ca. 0,6 m +NAP 

Grondwater GWT-V* 

 

 

Landschapsgenese 

De omgeving van Spijk, met inbegrip van het plangebied, ligt in het Midden-Nederlandse 

rivierengebied in het stroomgebied van de Rijn (Berendsen, 2005). Reeds in het midden van de laatste 

ijstijd (het Weichselien, vanaf 50.000 tot 15.000 jaar geleden) maakte dit gebied deel uit van een 

brede riviervlakte, waarbinnen de riviergeulen in een verwilderd (“vlechtend”) patroon verspreid 

lagen. Door deze geulen werd grof zand en grind afgezet, dat geologisch gezien wordt gerekend tot 

het Formatie van Kreftenheije (De Mulder e.a., 2003). De aanwezigheid van grof zand en grind wijst op 

hoge stroomsnelheden en sterke variaties in de (piek)afvoer (als gevolg van grote hoeveelheden 

(smelt)water). Op andere momenten lag de bedding van de riviervlakte langere perioden droog. 

Vanuit de drooggelegen vlakte kon fijner rivierzand door sterke winden worden verstoven, dat 

vervolgens langs de randen van de riviervlakte tot afzetting kwam. Daar konden op grote schaal 

rivierduinen ontstaan (Berendsen en Stouthamer, 2001). 

 

Vanaf 15.000 jaar geleden begon dit beeld enigszins te veranderen aangezien toen het klimaat 

geleidelijk begon te verbeteren. In eerste instantie was sprake van enkele relatief kortdurende 

warmere perioden (respectievelijk het Bølling- en Allerød-interstadiaal, 14.650 tot 14.000 BP en 

13.900 tot 12.850 BP). Gedurende deze oplevingen nam de vegetatie toe en werd de afvoer van 

rivierwater beter verdeeld. De riviergeulen begonnen te kronkelen (meanderen) en sneden zich in in 

de riviervlakte, waardoor langzamerhand een rivierdal ontstond. In het dal werd tijdens 

overstromingen zogenaamd “Hochflutlehm” afgezet, ook wel bekend als het Laagpakket van Wijchen 

(De Mulder e.a., 2003; Bennema en Pons, 1952). Pas vanaf 10.000 BP, in het Holoceen, zette de 

verbeterde klimaatsomstandigheden definitief door, waardoor de toenemende vegetatie de 

verstuivingen van rivierzand aan banden legde en de oevers van de rivieren door de alsmaar kleiner 

wordende verschillen in afvoer zich stabiliseerden. Door de stabiele oevers traden de rivieren alleen 

nog bij hoogwater buiten de oevers. De klei, die toen bij hoogwater buiten de rivieren werd afgezet, 

wordt eveneens gerekend tot het Laagpakket van Wijchen. 

 

De zich insnijdende meanderende rivieren gingen onder invloed van een voortdurend stijgende 

zeespiegel in het Holoceen over in accumulerende meanderende rivieren, die meermalen hun loop 

verlegden en daardoor verschillende stroomgordels ontwikkelden. Hierdoor vond in het grootste deel 

van het rivierengebied afzetting plaats van zand (beddingafzettingen), zandige klei (oeverafzettingen) 

en zware klei (komafzettingen), die werden afgewisseld door veen. Daarbij werden de oudere 

afzettingen door jongere begraven. Het moment waarop dit optreedt, hangt af van de ligging van de 

zogenaamde terrassenkruising (Berendsen & Stouthamer, 2001). De terrassenkruising is het punt 

waarop de netto insnijding overgaat in een netto accumulatie van sediment (Berendsen, 2005). De 

ligging van dit punt ligt niet vast maar is afhankelijk van het debiet, de sedimentslast van een rivier en 

de stijging c.q. daling van de zeespiegel. Berendsen en Stouthamer (2001) vermoeden dat de 

terrassenkruising rond 6500 BP in de omgeving van Leerdam heeft gelegen. Daarna raakten de Laat-
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Pleistocene en Vroeg-Holocene afzettingen afgedekt met holocene rivierafzettingen en kon 

veenvorming optreden op de plekken die verder verwijderd van een rivier lagen (circa 4.000 v. Chr.). 

Uiteindelijk raakte het volledige laat-pleistocene dal opgevuld met holoceen sediment en konden 

rivieren buiten het oude rivierdal treden. 

Geomorfologie 

De omgeving van het plangebied heeft vanaf het passeren van de terrassenkruising onder directe 

invloed gestaan van diverse stroomgordels, waarvan de belangrijkste de Linge is. De Linge ligt direct 

ten noorden van het plangebied en is reeds actief sinds circa 200 v. Chr. (2160 BP; Berendsen en 

Stouthamer, 2001). Deze rivier heeft daarbij een zandlichaam van enkele meters dik gevormd 

(stroomrug) met erop en erlangs oeverafzettingen. Het plangebied ligt volgens Cohen & Stouthamer 

(2011) naast de stroomrug. In figuur 2 is de ligging van het plangebied ten opzichte van de Linge te 

zien.  

 

Op de geomorfologische kaart ligt het plangebied op de zuidelijke rand van een rivieroeverwal 

(kaartcode 3K25), op de overgang naar een rivierkomvlakte (kaartcode 1M23; bijlage 2). Op het 

Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is deze situatie ook goed te zien aan het maaiveldreliëf 

(bijlage 3). 

 

Vanuit archeologische optiek zijn met name de oevers en crevasses interessante locaties, aangezien 

deze van oudsher vestigingsplaatsen zijn voor (pre-)historische samenlevingen. Ze vormden namelijk 

hoger gelegen plekken langs de rivier en bestonden uit zandige, kalkhoudende klei, die voor landbouw 

erg geschikt was. Omdat ook na het inactief worden van een rivier oevers en crevasses relatief hoger 

in het landschap bleven liggen, bleven ze aantrekkelijk voor bewoning. 

 

Een ander belangrijk aspect in het rivierengebied zijn dijkdoorbraken. Sinds de bedijking vanaf circa 

1.100 na Chr., heeft men hiermee te maken gehad. Door de kracht van het overstromende water 

ontstaat bij dijkdoorbraken in het binnendijkse gebied een diep uitkolkingsgat, dat ook wel een wiel of 

waai genoemd wordt. Tegelijk met de wielen werden in een waaiervorm sterk zandige sedimenten 

afgezet. Morfologisch noemt men dit “overslagen”. 

 

Bodem 

Op de bodemkaart is het het plangebied gekarteerd als kalkloze poldervaaggronden (kaartcode 

Rn95A; bijlage 4). De poldervaaggronden zijn over het algemeen kleigronden met een grijze, roestig 

gevlekte ondergrond, die niet slap is. Tevens worden ze gekenmerkt door een grijze humusarme 

bovengrond. Poldervaaggronden zijn wijd verbreid en komen over het algemeen veel voor in westelijk 

Nederland (de Bakker, 1966). In een poldervaaggrond kunnen begraven bodemniveaus aanwezig zijn, 

zogenaamde laklagen, die een indicatie vormen voor oudere bodemvorming. Een dergelijk niveau 

heeft zich in het rivierengebied kunnen vormen op het moment dat er sprake was van een 

verminderde afvoer, waardoor sprake was van een afgenomen opslibbing van sediment. Daardoor 

trad begroeiing op en kon zich een humeus niveau vormen. Op het moment dat er sprake was van een 

toename in rivierafvoer, raakte dit niveau begraven en kenmerkt het zich als een donkere, matig 

humeuze kleilaag in de bodem. Nabij het plangebied bestaan de poldervaaggronden naar verwachting 

voornamelijk uit zware zavel tot lichte klei (zwak tot sterk siltige of zandige klei). 

 

Omdat het gebied bebouwd en verhard is, moet er echter rekening mee gehouden worden dat (delen 

van) het bodemprofiel zijn aangetast als gevolg van ingrepen in de bodem. Ook kan grond zijn 

aangebracht, hetzij ten behoeve van bebouwing, hetzij ten behoeve van bedijking. Dit kan eveneens 

een negatieve invloed hebben gehad op de mate van conservering van eventuele archeologische 

resten, aangezien door ophoging en verdrukking de oorspronkelijke bodem kan verstikken 
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(verblauwen; Huisman e.a, 2010). Tenslotte is niet bekend welke grondwatertrappen in het plangebied 

te verwachten zijn. Het is echter de verwachting dat de grondwaterstand door de aanwezigheid van 

verharding en bebouwing is beïnvloed ten nadele van eventueel aanwezige onverkoolde (organische) 

archeologische resten (onder andere bewerkt hout, leer en textiel). 

Grondwatertrap 

De grondwatertrap in het plangebied is V*. Dit betekent over het algemeen dat er sprake is van 

relatief natte gronden, waarbij de gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) tussen 25 cm en 40 cm 

–Mv wordt verwacht en de gemiddeld laagste grondwaterstand op meer dan 120 cm -Mv ligt (GLG). 

Deze grondwatertrap komt overeen met de ligging op een rivieroeverwal. Naar verwachting kunnen in 

de zuidelijke randzone van het plangebied minder diepe grondwaterstanden worden verwacht. Gezien 

de bodemmatrix van zware zavel en lichte klei én de grondwatertrap, zullen organische en 

anorganische (archeologische) resten relatief goed in de bodem geconserveerd zijn gebleven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2: het plangebied ten opzichte van de stroomrug van de Linge (Cohen e.a. 2011). 
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6. Archeologische verwachting en bekende waarden 

Wettelijk beschermd monument Nee 

AMK-terrein Nee 

Verwachting gemeentelijke beleidskaart Laag-Middelhoog 

Archeologische waarnemingen Nee 

 

Het plangebied heeft volgens het centraal archeologisch informatiesysteem (ARCHIS) van de 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) geen archeologisch wettelijk beschermde status en is ook 

niet opgenomen op de Archeologische MonumentenKaart (AMK). Op de Archeologische waarden en 

verwachtingenkaart van de gemeente Lingewaal (niet afgebeeld) heeft het plangebied een 

middelmatige archeologische verwachting voor wat betreft de periode vanaf 200 voor Chr. Deze 

verwachtingswaarde is gebaseerd op de aanwezigheid van een oeverwal in de ondergrond van het 

plangebied (van de Linge). 

Aan de westelijke begrenzing van het plangebied is in het verleden een archeologische waarneming 

gedaan (Archis-waarnemingsnr. 25115; bijlage 5). Het betreft de vondst van een rolrond oor van grijs 

gesmoord aardewerk (grijsbakkend gedraaid aardewerk) en een bodemscherf van Siegburg steengoed 

uit de Late Middeleeuwen, die tijdens een bodemkartering (van Stichting Bodemkartering) aan het 

oppervlak zijn gedaan. De vondstlocatie lijkt administratief te zijn, gezien de beschrijving in Archis: 

“gevonden ten oosten van de kerk van Spijk, naast kerkhof, aan oppervlakte, tijdens een 

bodemkartering (Stichting voor Bodemkartering)”. 

Direct noordelijk van het plangebied, op een afstand van circa 150-180 m, zijn twee archeologische 

waarnemingen gedaan. Het betreft een fundering van een laatmiddeleeuws kasteel (Archis-

waarnemingsnr. 24776) en een restgeul met nieuwe tijd materiaal (Archis-waarnemingsnr. 429233).  

 

In de noordelijke oeverzone van de Linge staan meerdere archeologische waarnemingen in Archis 

geregistreerd uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd die met de lintbebouwing aan de Rietveldse 

Dijk samenhangen. Zij zijn grotendeels gedaan tijdens veldkarteringen (Archis-waarnemingsnrs. 32234, 

32236, 32343, 32344 en 418440). 

 

Op circa 1 km westelijk van het plangebied, in de westelijke oeverzone van de Linge, staan enkele 

tientallen archeologische waarnemingen geregistreerd, waarvan het merendeel ook vondstmateriaal 

uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd betreft. Een uitzondering vormt Archis-waarnemingsnr. 

32332 (Arkel, Onderweg 43), waar ook inheems romeins aardewerk is gevonden. Het nabijgelegen 

archeologisch monument (AMK-terrein van hoge archeologische waarde) omvat sporen van bewoning 

uit de IJzertijd en Romeinse tijd, alsook resten van een kasteel uit de Middeleeuwen (Archis-

monumentnr. 6793). In 2004 heeft er een opgraving plaatsgevonden, waarbij een romeinse 

cultuurlaag met botmateriaal is aangetroffen. 
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7. Historische achtergrond, cultuurhistorische waarden en bodemverstoring 

Historische bebouwing Nee 

Historisch gebruik Onbebouwd 

Bodemverstoringen Huidige bebouwing en nutsvoorzieningen 

 

 

Huidig gebruik 

Het plangebied bestaat uit twee woonblokken van elk zes woningen. Deze zullen worden gesloopt. 

 

Historische situatie
1
 

Spijk ligt op de uitloper van de stroomrug langs de Linge. Het bestaat van oorsprong uit een 

lintvormige bebouwing aan de dijk langs de Linge. Deze lintbebouwing strekt zich uit over een zone 

vanaf Heukelum langs de Appeldijk, via de Zuiderlingedijk naar Spijk. Na de oorlog ontwikkelde zich 

een kern nabij de kerk, tussen de Zuiderlingedijk en de Spijkse kweldijk.  

 

De komgronden binnen de rivierdijk van de Linge zijn lange tijd onbebouwd gebleven als gevolg van de 

hoge grondwaterstand en slechte bodemgrondslag. Alleen de stroomrug van de Linge en de dijk zelf 

boden voldoende veiligheid voor bebouwing. In de smalle strook tussen de Zuiderlingedijk en de 

Spijkse Kweldijk is vrij aaneengesloten bebouwing met boerderijen ontstaan. Op verbredingen van die 

smalle strook ontstonden de buurtschappen Vogelswerf en Spijk. Daarvan was Spijk de belangrijkste, 

met een kerk en een begraafplaats. De namen Plantagestraat en Tuin, die in de recente uitbreidingen 

voorkomen, refereren aan de tijd dat er bij Spijk nog een kasteel stond. 

 

In de loop van de 20ste eeuw werd de beheersing van de grondwaterstand in het binnendijkse gebied 

geleidelijk beter. Daarmee namen ook de bouwmogelijkheden buiten de smalle strook toe. Na 1945 

vond de eerste planmatige uitbreiding plaats ten zuiden van de kerk in het gebied rond de 

Plantagestraat. Het verloop van de Spijkse Kweldijk werd daarvoor in de jaren ‘60 van de 20ste eeuw 

gewijzigd. In de jaren 70 van de 20ste eeuw werd ten oosten van de kerk een nieuwe buurt gebouwd, 

in de strook tussen Zuiderlingedijk en Spijkse Kweldijk. Het betreft de planmatige uitbreiding rond de 

Notenhof, de Tuin en de Wilgenhof. Daarna hebben nog diverse uitbreidingen plaatsgevonden: aan de 

westzijde van de kern in de hoek ten zuiden van het sportveld (de Spijkse hof), in het gebied in de knik 

van de Spijkse Kweldijk, ter hoogte van de Burgemeester Vonklaan (een uitbreiding met woningen en 

een nieuw dorpshuis) en in het gebied aan de Spijkse Steeg, in het verlengde van de Kempkes en Mark, 

tot aan de Tiendwegse Wetering (een uitbreiding met woningen en een nieuwe begraafplaats). 

 

Historische kaarten 

Uit de geraadpleegde kaarten in figuren 3 t/m 7 blijkt dat het plangebied tot eind 19
e
-begin 20

ste
 eeuw 

onbebouwd was. Ook zijn geen belangrijke historisch geografische elementen op de geraadpleegde 

historische kaarten te onderscheiden. Daarom is de verwachting op archeologische resten uit de 

Nieuwe Tijd gering. 

 

Bodemverstoringen 

Met uitzondering van bodemverstoringen als gevolg van de bestaande en te slopen woningen, 

inclusief infrastructuur en nutsvoorzieningen, zijn er geen aanwijzingen voor bodemingrepen in het 

plangebied die eventueel aanwezige archeologische waarden kunnen hebben verstoord. 

 

                                                           
1
 Tekst deels letterlijk overgenomen uit het bestemmingsplan kern Spijk, gemeente Lingewaal van 4 december 2008. 



 

10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3: Kaartuitsnede Kadastrale Minuutplan (Verzamelkaart) uit 1811-1832. 

Figuur 4: Kaartuitsnede Topografische Militaire Kaart uit 1880. 
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Figuur 5: Kaartuitsnede Topografische Kaart uit 1946. 

Figuur 6: Kaartuitsnede Topografische Kaart 1959. 
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Figuur 7: Kaartuitsnede Topografische Kaart 1969. 
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8. Gespecificeerde archeologische verwachting 

Kans op archeologische waarden Middelhoog tot hoog 

Periode Late IJzertijd – Late Middeleeuwen 

Stratigrafische positie Top oever- of crevasseafzettingen 

Diepteligging Vanaf maaiveld of begraven onder dun 
overslagdek 

 

 

In het plangebied zijn oever- en mogelijk ook crevasse-afzettingen aanwezig van de Linge (stroomrug). 

Op de oevers van deze rivier is bewoning mogelijk geweest in de Late IJzertijd, Romeinse tijd en 

Vroege Middeleeuwen; de periode van activiteit van deze rivier. Hoewel de rivier in de Late 

Middeleeuwen bedijkt is, zijn de oevers ook na die tijd bewoonbaar geweest aangezien deze relatief 

hoger, droger en vruchtbaar zijn. Langs de Linge zijn tijdens eerder onderzoek oude woongronden uit 

de Late Middeleeuwen aangetoond. Derhalve is de verwachting voor de periode Late IJzertijd –

Middeleeuwen middelhoog tot hoog. 

 

Voor wat betreft de Nieuwe tijd geldt een lage archeologische verwachting. Er is geen historische 

bebouwing aanwezig op kaarten vanaf de eerste helft van de 19
e
 eeuw, waardoor de verwachting op 

oudere bebouwing in het plangebied niet hoog is. Daarbij zal de bebouwing uit die periode zich meer 

hebben geconcentreerd rond de historische kernen. 

 

Stratigrafische positie 

Het archeologisch relevante niveau ligt direct onder het maaiveld of begraven onder een dun 

overslagdek. Het wordt gevormd door de top van eventuele oever- of crevasseafzettingen. Hierin kan 

een cultuurlaag aanwezig zijn, die indicatief is voor zowel de aanwezigheid en diepteligging van 

archeologische resten als de mate van intactheid ervan. Daarentegen is in het plangebied bebouwing 

aanwezig. De aanleg ervan kan de intactheid van de bodem in het plangebied negatief hebben 

beïnvloed en daarmee ook eventuele archeologie (als gevolg van graafwerkzaamheden). 

 

Complextypen 

In het plangebied worden nederzettingsterreinen, sporen van landgebruik en grafvelden verwacht. 

Nederzettingsterreinen in het rivierengebied zouden zich kunnen kenmerken door een cultuurlaag of 

dichte vondstenstrooiing, hetgeen met name te danken is aan de langdurigheid van bewoning op een 

bepaalde plek. In een vochtige omgeving als die van het rivierengebied was de bewegingsruimte voor 

nederzettingen namelijk niet al te groot, waardoor bewoning vaak geconcentreerd bleef op vaste 

plekken. Daarentegen zullen sporen van landgebruik (waaronder ook grafvelden) zich juist kenmerken 

door grondsporen en verkleuringen in de bodem en in veel mindere mate door de aanwezigheid van 

vondstmateriaal. Derhalve kan over de aanwezigheid van laatstgenoemde complexen enkel uitspraken 

gedaan worden op basis van de mate van intactheid van de bodem. Deze is naar verwachting in delen 

van het plangebied aangetast, maar in hoeverre daardoor eventueel aanwezige archeologische resten 

verdwenen zijn, is niet bekend. Overslagafzettingen hebben eventuele resten begraven en mogelijk 

behoed voor verstoring. 
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9. Resultaten veldonderzoek 

Methodiek 

Het doel van het veldonderzoek is het toetsen van de archeologische verwachting uit het 

bureauonderzoek. Hiertoe zijn in het plangebied in totaal zes boringen gezet tot een diepte van 

maximaal 2,0 m –Mv (bijlagen 6 t/m 9). De boringen zijn rond de bestaande en te slopen woningen 

gezet en op het grasveld aan de westzijde ervan (boring 1; in verband met een hier geprojecteerde 

parkeerplaats). 

 

De boringen zijn uitgevoerd met een steekguts met een diameter van 3 cm. Het bovenste en stuggere 

deel van de bodem is waar nodig voorgeboord met een Edelmanboor met een diameter van 7 cm. Van 

iedere boring is eerst de lithologie en lithogenese beschreven conform de Archeologische Standaard 

Boorbeschrijvingsmethode (ASB; SIKB 2008). Het kalkgehalte van de bodemlagen is met een 10% 

zoutzuuroplossing bepaald. Van diagnostische boorkernen zijn foto’s gemaakt (bijlage 8). Na 

documentatie zijn de boorkernen door middel van snijden en verbrokkelen geïnspecteerd op 

archeologische indicatoren. 

 

Bodemopbouw en lithologie 

De bodemopbouw in het plangebied bestaat, in lijn met de verwachting uit het bureauonderzoek, uit 

oeverafzettingen op komafzettingen. Daarbij is in boringen 3 en 4 sprake van bodemverstoringen tot 

respectievelijk 102 en 200 cm –Mv. Hier zijn de archeologisch relevante oeverafzettingen dan ook 

vergraven. De oeverafzettingen in boringen 1, 2 en 5 en 6 bestaan uit sterk siltige, soms zwak zandige, 

kalkarme klei. Zij zijn overwegend matig stevig tot stevig. Onder de oeverafzettingen liggen 

komafzettingen die uit zwak tot matig siltige, slappe tot matig slappe, kalkloze, klei bestaan. 

 

In boringen 1, 2en 6 is in de bovenste 50 cm van de bodem, een lichtbruin- vuilgrijze en enigszins 

gehomogeniseerde laag waargenomen, die doet denken aan een ‘begraven’ akkerniveau . 

 

Archeologische indicatoren 

Er zijn geen noemenswaardige archeologische indicatoren aangetroffen. Alleen in boring 6 is op een 

diepte van 30-65 cm –Mv, in het ‘begraven’ akkerniveau, een fragment van een ketel van een  kleipijp 

aangetroffen. Deze wordt geassocieerd met ontginnings- en landbouwactiviteiten en wordt derhalve 

niet als een belangrijke archeologische indicator beschouwd. 

 

Interpretatie  

Uit het verkennend booronderzoek blijkt dat in het plangebied sprake is van oeverafzettingen van de 

Linge op komafzettingen. In de top hiervan bevindt zich een ‘begraven’ akkerniveau uit vermoedelijk 

de Nieuwe Tijd. Aan de oostzijde (straatkant) lijkt de bodem in het plangebied tot in de 

komafzettingen verstoord te zijn. In de andere boringen (zuid- en westzijde) is de bodemopbouw nog 

intact. Er zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen, met uitzondering van een fragment van 

een kleipijp uit de 18
e
-19

e
 eeuw die vermoedelijk verband houdt met ontginnings- en 

landbouwactiviteiten (boring 6). Deze wordt hier niet als een relevante archeologische indicator 

beschouwd. 
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10. Beantwoording onderzoeksvragen 

1) Hoe ziet de bodemopbouw in het plangebied er uit? 

In het plangebied is sprake van oeverafzettingen op komafzettingen. Aan de oostzijde is de 

bodem, al dan niet gedeeltelijk, tot 1,0-2,0 m onder het huidige maaiveld verstoord (tot in de 

slappe komafzettingen).  

 

2) Zijn er binnen de bodemopbouw archeologisch relevante bodemniveaus te onderscheiden en 

hoe diep liggen deze? 

In een aantal boringen (boringen 1, 2 en 6; westzijde plangebied) lijkt in de bovenste circa 50 cm 

van de bodem sprake te zijn van een – ‘begraven’ – akkerniveau. De uiterlijke kenmerken hiervan 

zijn niet zodanig dat deze als oude woongrond is te kwalificeren. De betreffende zone is net wat 

meer gehomogeniseerd en net iets meer vuil bruingrijs dan gewoonlijk is voor een ‘gangbare’ 

bouwvoor. Derhalve laat het zich het beste kwalificeren als een ‘begraven’ akkerniveau. 

 

3) In hoeverre zijn de archeologisch relevante bodemniveaus nog intact (verstoring, erosie, 

afdekkend substraat)? 

Aan de oostzijde van het plangebied is de bodem, al dan niet gedeeltelijk, tot 1,0-2,0 m onder het 

huidige maaiveld verstoord (tot in de slappe komafzettingen). In de westelijke zone lijkt de bodem 

intact te zijn. 

 

4) Zijn er archeologische indicatoren aangetroffen? 

Alleen in boring 6 is op een diepte van 30-65 cm –Mv, in het ‘begraven’ akkerniveau, een 

fragment van een ketel van een  kleipijp aangetroffen. Deze wordt geassocieerd met ontginnings- 

en landbouwactiviteiten en wordt derhalve niet als een belangrijke archeologische indicator 

beschouwd. 

 

5) Wat is de archeologische verwachting van het plangebied en in hoeverre is deze te 

differentiëren in laag, middelhoog en hoog? 

Gezien het ontbreken van overtuigende oude woongronden, significante archeologische 

indicatoren en chemische residuen die indicatief zijn voor nederzettingsterreinen (fosfaat), 

worden in het plangebied geen archeologische waarden verwacht. Het plangebied heeft op basis 

van het vooronderzoek dan ook een lage archeologische verwachting. 
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11. Conclusie en advies 

Conclusie 

Uit het vooronderzoek blijkt dat het plangebied een lage archeologische verwachting heeft. Hoewel in 

het plangebied is sprake van gerijpte oeverafzettingen, ontbreken significante archeologische 

indicatoren en chemische residuen die indicatief zijn voor nederzettingsterreinen (archeologische 

indicatoren, fosfaatvlekken). Aan de oostzijde van het plangebied is de bodem, al dan niet gedeeltelijk, 

tot 1,0-2,0 m onder het huidige maaiveld verstoord (tot in de slappe komafzettingen). In de westelijke 

zone lijkt de bodem intact te zijn. 

 

Op basis van het uitgevoerde vooronderzoek  worden in het plangebied geen archeologische waarden 

verwacht. Het plangebied heeft op basis van het vooronderzoek dan ook een lage archeologische 

verwachting. 

 

Advies 

Op basis van het vooronderzoek worden geen vervolgmaatregelen geadviseerd. 

 

Kanttekening 

Onderhavig onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen gebruikelijke methoden 

en  inzichten en is erop gericht om de kans op het onverwacht aantreffen dan wel het ongezien 

vernietigen van archeologische waarden bij bouwwerkzaamheden in het plangebied te verkleinen. 

Aangezien het onderzoek is uitgevoerd door middel van een steekproef kan echter de aan- of 

afwezigheid van eventuele archeologische resten niet gegarandeerd worden. Wanneer bij 

graafwerkzaamheden toch onverhoopt waardevolle resten worden aangetroffen, dienen deze 

conform de Monumentenwet 1988 te worden gemeld. 
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12.  Geraadpleegde bronnen 

Archeologische kaarten en databestanden: 

 Archeologisch Informatie Systeem II (Archis2), Rijksdienst voor Cultureel erfgoed (RCE), 

Amersfoort, 2007. 

 Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden, 2e generatie, IKAW, Rijksdienst voor 

Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB), Amersfoort, 2000. 

 www.ahn.nl  

 www.bodemdata.nl 

 www.watwaswaar.nl  
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Bijlage 1: Archeologische beleidskaart gemeente Lingewaal 
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Bijlage 2: Geomorfologische kaart 
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Bijlage 3: Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) 
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Bijlage 4: Bodemkaart 
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Bijlage 5: Archeologische waarden, verwachtingen en onderzoeksmeldingen (Archis) 
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Bijlage 6: Boorpuntenkaart 
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Bijlage 7: Boorstaten 
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Bijlage 8: Foto’s boorkernen 

De boorkernen (Edelmanboor) op onderstaande foto’s zijn van links naar rechts uitgelegd, waarbij de onderkanten van de boringen naar 

boven wijzen. De boorkernen uit de steekguts zijn van boven naar beneden met de bovenzijde aan de rechterkant uitgelegd. 

 

Boring 1: overzicht boorkernen 

 

Boring 1: detailopname met duidelijk zichtbaar geoxideerde/gerijpte oeverafzettingen en – onder – venige komklei 
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Boring 2: overzicht boorkernen 

 

Boring 3: overzicht boorkernen 
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Boring 4: overzicht boorkernen 

 

Boring 5: overzicht boorkernen 
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Boring 6: overzicht boorkernen 

 

Boring 6: boorkernen 0-50 cm -Mv 
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Boring 6: detail 30-40 cm –Mv ; oude woongrond/akker-achtig niveau met onderin de boorkern een grindje 

 

Boring 6: sequentie van geoxideerde oeverafzettingen naar gereduceerde komafzettingen (van boven naar beneden) 
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Bijlage 9: Legenda bij de boorstaten (NEN 5104) 

Textuurindeling (NEN 5104) 
Hoofdnaam Toevoeging [Org, 

Gr] 
Gradiënt toevoeging Laaggrens 

LG = grind g = grindig 1 = zwak dif = diffuus 
Z = zand z = zandig 2 = matig gel = geleidelijk 
L = leem s = siltig 3 = sterk sch = scherp 
K = klei k = kleiig 4 = uiterst  
V = veen h = humeus   
 m = mineraalarm   

 
Karakteristieken en plantenresten 
VAM (amorfiteit) Plantenresten (plr) Consist(entie) M50 (mediaan) Alleen voor zand 
1 = Zwak amorf ri = riet ST = stevig 75-105 uiterst fijn 
2 = Matig amorf ho = hout MST = matig stevig 105-150 zeer fijn 
3 = Sterk amorf ze = zegge MSL = matig slap 150-210 matig fijn 
 wo – wortels SL = slap 210-300 matig grof 
 plr = ongedef. ZSL = zeer slap 300-420 grof 
   420-600 zeer grof 

 
Nieuwvormingen en grondwater 
Ca (kalkgehalte, CaCO3) Fe (roestvlekken) Oxidatie/reductie [o/r] GW (grondwater) 
1 = afwezig 1 = afwezig o = oxidatie GW = grondwater 
2 = matig kalkhoudend 2 = ijzerhoudend or = oxidatie/reductie GHG = gem. hoogste 

grondwaterstand 
3 = kalkhoudend 3 = sterk ijzerhoudend r = reductie GLG = gem. laagste 

grondwaterstand 
    

 
Classificatie en interpretatie 
Bodemhorizont (Hor.; volgens De 
Bakker & Schelling, 1989) 

Monstername (M) Lithogenese (lith.) 

BHA X (boring) – XXX {diepte in cm) BV = bouwvoor 
BHB  OPH = ophoging 
BHBC  OMG = omgezet 
BHC  KOM = komafzettingen 
…  OEV = oeverafzettingen 
  OW = oude woongrond 

HV = Hollandveen 

Bijzonderheden 
Archeologische indicatoren en afkortingen in de kolom ‘bijzonderheden’ 
Omg. = omgewerkt gr = grindje L = leem (verbrand) 
Opg. = opgebracht st = steentjes BT = bot 
 fe-c = ijzerconcreties AW = aardewerk 
gg = goed gesorteerd mn-c = mangaanconcreties VST = vuursteen 
mg = matig gesorteerd mn = Mangaan BS = baksteen/puin 
sl = slecht gesorteerd spi = spikkel (+ kleur) FOSF = fosfaat 
 vl = vlekken (+ kleur) HK = houtskool 
 sch = schelpen  
 bijm = bijmenging (+ text.)  
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Bijlage 10: Archeologische periode-indeling voor Nederland (conform ABR) 

 

Periode Deel-/subperiode Van Tot 

    Nieuwe Tijd Nieuwe Tijd C 1850 na Chr. heden 

  Nieuwe Tijd B 1650 na Chr. 1850 na Chr. 

  Nieuwe Tijd A 1500 na Chr. 1650 na Chr. 

    Middeleeuwen Late Middeleeuwen B 1250 na Chr. 1500 na Chr. 

  Late Middeleeuwen A 1050 na Chr. 1250 na Chr. 

  Vroege Middeleeuwen D 900 na Chr. 1050 na Chr. 

  Vroege Middeleeuwen C 725 na Chr. 900 na Chr. 

  Vroege Middeleeuwen B 525 na Chr. 725 na Chr. 

  Vroege Middeleeuwen A 450 na Chr. 525 na Chr. 

    Romeinse Tijd Laat-Romeinse Tijd B 350 na Chr. 450 na Chr. 

  Laat-Romeinse Tijd A 270 na Chr. 350 na Chr. 

  Midden-Romeinse Tijd B 150 na Chr. 270 na Chr. 

  Midden-Romeinse Tijd A 70 na Chr. 150 na Chr. 

  Vroeg-Romeinse Tijd B 25 na Chr. 70 na Chr. 

  Vroeg-Romeinse Tijd A 12 voor Chr. 25 na Chr. 

    IJzertijd Late IJzertijd 250 voor Chr. 12 voor Chr. 

  Midden-IJzertijd 500 voor Chr. 250 voor Chr. 

  Vroege IJzertijd 800 voor Chr. 500 voor Chr. 

    Bronstijd Late Bronstijd 1100 voor Chr. 800 voor Chr. 

  Midden-Bronstijd B 1500 voor Chr. 1100 voor Chr. 

  Midden-Bronstijd A 1800 voor Chr. 1500 voor Chr. 

  Vroege Bronstijd 2000 voor Chr. 1800 voor Chr. 

    Neolithicum Laat-Neolithicum B 2450 voor Chr. 2000 voor Chr. 

  Laat-Neolithicum A 2850 voor Chr. 2450 voor Chr. 

  Midden-Neolithicum B 3400 voor Chr. 2850 voor Chr. 

  Midden-Neolithicum A 4200 voor Chr. 3400 voor Chr. 

  Vroeg-Neolithicum B 4900 voor Chr. 4200 voor Chr. 

  Vroeg-Neolithicum A 5300 voor Chr. 4900 voor Chr. 

    Mesolithicum Laat-Mesolithicum 6450 voor Chr. 4900 voor Chr. 

  Midden-Mesolithicum 7100 voor Chr. 6450 voor Chr. 

  Vroeg-Mesolithicum 8800 voor Chr. 7100 voor Chr. 

    Paleolithicum Laat-Paleolithicum B 18.000 BP 8.800 voor Chr. 

  Laat-Paleolithicum A 35.000 BP 18.000 BP 

  Midden-Paleolithicum 300.000 BP 35.000 BP 

  Vroeg-Paleolithicum - 300.000 BP 

 



   

In opdracht van: Bloeii Advies en Ontwikkeling 

Vleermuis- en broedvogelonderzoek Spijk 
Spijkse Kweldijk 150 t/m 160 en  162 t/m 172 



 
Vleermuis- en broedvogelonderzoek Spijk 

Spijkse Kweldijk 150 t/m 160 en  162 t/m 172  



 
 
 
 
 
 
 
Marloes van Delft en Th. de Jong 
 
 

Vleermuis- en broedvogelonderzoek Spijk 
Spijkse Kweldijk 150 t/m 160 en 162 t/m 172 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In opdracht van: Bloeii Advies en Ontwikkeling, oktober 2014 

 

 



© 2014 Ecologisch Adviesbureau Viridis bv, Culemborg 
 
Ecologisch Adviesbureau Viridis bv 
Beesdseweg 3-18 
4104 AW Culemborg 
T 0345 753 275 
info@bureau-viridis.nl 
www.bureau-viridis.nl  
KvK 110 557 87 
Btwnr NL 8212 39 119 BO1 
IBAN NL46 TRIO 0198448600 
 
 
Tekst en samenstelling:  M. van Delft  
Collegiale toets:   Th. de Jong 
  
Foto’s in rapport:   C. de Graaf  
Projectnummer:   2014-81 
Wijze van citeren:  Delft, van, M. & Th. de Jong,  2014. 

Vleermuis- en broedvogelonderzoek 
Spijk. Spijkse Kweldijk 150 t/m 160 
en  162 t/m 172. Ecologisch Advies-
bureau Viridis, Culemborg. 

 
In opdracht van:  Bloeii Advies en Ontwikkeling 
Contactpersoon:   dhr. L. de Vos 
 
Status:    Definitief 28 oktober 2014 
Ondertekening:  Th. de Jong 
Paraaf:    
  
 
Dit rapport is vervaardigd op verzoek van de opdrachtgever zoals 
hierboven aangegeven en is zijn eigendom. Niets uit deze rappor-
tage mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden 
door middel van scanning, druk, internet, fotokopie of andere 
wijze zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever en 
Ecologisch Adviesbureau Viridis bv, noch mag het zonder deze 
toestemming voor een ander doel gebruikt worden dan waarvoor 
het vervaardigd is.  
 
Ecologisch Adviesbureau Viridis is niet aansprakelijk voor vervolg-
schade, alsmede schade die voortvloeit uit toepassingen van de 
resultaten van de werkzaamheden of andere gegevens verkregen 
van Ecologisch Adviesbureau Viridis. De opdrachtgever vrijwaart 
Ecologisch Adviesbureau Viridis voor aanspraken van derden in 
verband met deze toepassing.  
 
Omdat ecologisch onderzoek een momentopname is, kan de 
aanwezigheid van beschermde soorten soms niet worden uitgeslo-
ten of bevestigd. Daarnaast is de natuurwetgeving aan verandering 
en jurisprudentie onderhevig.  
Ecologisch Adviesbureau Viridis is mede om die redenen lid van het 
Netwerk Groene Bureaus, brancheorganisatie voor kwaliteitsbe-
vordering en belangenbehartiging van ecologische adviesbureaus. 
Hierdoor zijn wij zo goed mogelijk op de hoogte van de nieuwste 
ontwikkeling op het gebied van ecologie en wetgeving. Door de 
inzet van conform de wet ter zake kundige ecologen, waarborgen 
wij onze onderzoekskwaliteit. Wij zijn echter niet aansprakelijk 
voor de gevolgen van onverwacht verschijnende of verdwijnende 
flora of fauna, noch voor de gevolgen van veranderende wetgeving 
of jurisprudentie.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@bureau-viridis.nl
http://www.bureau-viridis.nl/


Inhoud 
 
 
 
 
 
 
 

1 Inleiding 1 

1.1 Aanleiding en context 1 
1.2 Onderzoeksvragen 1 
1.3 Leeswijzer 1 

 
2 Wettelijk kader 3 

2.1 Relevante natuurwetgeving 3 
2.2 Flora- en faunawet 3 

 
3 Projectgebied 5 

3.1 Beschrijving plangebied 5 
3.2 Voorgenomen ingrepen 5 

 
4 Onderzoeksmethode 7 

4.1 Literatuuronderzoek 7 
4.2 Veldonderzoek vleermuizen 7 
4.3 Broedvogelonderzoek 8 
4.4 Analyse 8 

5 Resultaten 9 

5.1 Vleermuisonderzoek 9 

5.2 Broedvogelonderzoek 11 
 

6 Effectbeoordeling 13 

6.1 Vleermuizen 13 
6.2 Broedvogels 13 
6.3 Conclusie 14 

 
7 Conclusie 15 

7.1 Beantwoording onderzoeksvragen 15 
7.2 Is een ontheffing FF-wet noodzakelijk? 15 

 
8 Mitigerende maatregelen 16 

8.1 Algemeen 16 
8.2 Algemene Broedvogels 16 
8.3 Mitigerende maatregelen vleermuizen 17 
8.4 Mitigerende maatregelen huismus 17 
Mogelijkheden vleermuisvoorzieningen 18 
Huismus en gierzwaluw 21 

 
9 Literatuur 22 

 
 
 

 



 

Ecologisch Adviesbureau Viridis |  Vleermuis- en broedvogelonderzoek Spijkse Kweldijk  1 
 

 



 

Ecologisch Adviesbureau Viridis |  Vleermuis- en broedvogelonderzoek Spijkse Kweldijk  1 
 

1 Inleiding 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 Aanleiding en context 

Bloeii Advies en Ontwikkeling is voornemens een 
aantal woningen in Spijk te slopen. Het gaat om twee 
blokken rijtjes woningen op de adressen Spijkse 
Kweldijk 150 t/m 160 en 162 t/m 172. 
 
In 2012 is in opdracht van Kleurrijk Wonen reeds een 
vleermuisonderzoek uitgevoerd (Bureau Viridis). Deze 
gegevens zijn aangevuld door een uitgevoerde 
Quickscan in 2014 (RPS) en een aanvullend vleer-
muisonderzoek in september 2014 (Bureau Viridis). 
 
In de te slopen woningen kunnen zich (kraam) kolo-
nies van vleermuizen of solitaire vleermuizen bevin-
den. Alle in Nederland voorkomende vleermuizen zijn 
strikt beschermd. Ze staan in tabel 3 van de Flora- en 
faunawet (FF-wet) en ze zijn opgenomen in bijlage IV 
van de Europese Habitatrichtlijn. Bovendien kunnen 
onder dakpannen gierzwaluwen en huismussen broe-
den. De nesten van deze vogels zijn jaarrond be-
schermd. De werkzaamheden kunnen negatieve ef-
fecten hebben op het voortbestaan van de vleermui-
zen en nesten van gierzwaluw en huismus. Hierdoor 
worden mogelijk verbodsbepalingen van de FF-wet 
overtreden.  
 
Om overtredingen van de verbodsbepalingen van de 
FF-wet te voorkomen is inzicht nodig in welke te slo-
pen woningen welke soorten vleermuizen en broed-
vogels voorkomen. Onderhavige rapportage voorziet 
hierin. 
 

 

1.2 Onderzoeksvragen 

De volgende onderzoeksvragen zullen worden be-
antwoord: 
1: Komen in de te slopen woningen vaste rust- en/of 
verblijfplaatsen van vleermuizen voor?  

2: Broeden in de te slopen woningen gierzwaluwen of 
huismussen?  

3: Wat is het effect van de sloopwerkzaamheden op 
strikt beschermde soorten? 

4: Welke maatregelen moeten worden getroffen om 
overtreding van verbodsbepalingen van de Flora- en 
faunawet te voorkomen?  

5: Moet een ontheffing van de Flora- en faunawet 
aangevraagd worden? 

 

1.3 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 is het wettelijke kader van de natuur-
wetgeving en het natuurbeleid in Nederland gegeven. 
In hoofdstuk 3 wordt kort ingegaan op de ligging van 
het onderzoeksgebied en de ingreep. In hoofdstuk 4 
zijn de toegepaste onderzoeksmethode beschreven. 
In hoofdstuk 5 worden bevindingen in het veld be-
schreven. Op basis van deze bevindingen is een ef-
fectbeoordeling opgesteld in hoofdstuk 6. In hoofd-
stuk 7 worden de onderzoeksvragen beantwoord. In 
hoofdstuk 8 wordt ingegaan op de te nemen mitige-
rende maatregelen. Tot slot is de geraadpleegde lite-
ratuur opgenomen.  
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2 Wettelijk kader 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 Relevante natuurwetgeving  
De natuurwetgeving en het natuurbeleid in Neder-
land zijn ondergebracht in verschillende wetten en 
regels. De natuurwaarden in Natura 2000-gebieden 
en Beschermde Natuurmonumenten worden be-
schermd door de Natuurbeschermingswet. Ook bui-
ten deze beschermde gebieden zijn verschillende 
soorten planten en dieren beschermd door de Flora- 
en faunawet. Tenslotte bestaat in Nederland de Eco-
logische Hoofdstructuur, waarvoor de provincies 
beleid maken.  
 
 Natuurbeschermingswet 
De Natuurbeschermingswet heeft betrekking op de 
Europees beschermde Natura 2000-gebieden en de 
Beschermde natuurmonumenten. De Vogelrichtlijn- 
en Habitatrichtlijngebieden worden in Nederland 
gecombineerd als Natura 2000-gebieden aangewe-
zen. Als er n.a.v. projecten, plannen en activiteiten 
mogelijkerwijs (significante) effecten optreden, die-
nen deze vooraf in kaart gebracht en beoordeeld te 
worden. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied 
Lingegebied en Diefdijk-Zuid ligt op circa 200 m af-
stand van het plangebied. De voorgenomen ingrepen 
zullen echter geen externe effecten hebben op het 
Natura 2000-gebied.  
 Een onderzoek in het kader van de Natuurbescher-

mingswet is daarom niet nodig. 
 
 Ecologische hoofdstructuur 
De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is ruimtelijk in 
de Provinciale Structuurvisie vastgelegd. De EHS is 
een robuust netwerk van natuurgebieden en tussen-
liggende verbindingszones. Dit netwerk bestaat uit 
bestaande natuurgebieden, nieuw aan te leggen na-
tuur en verbindingszones tussen de gebieden.  
Het plangebied is niet begrensd als EHS. De dichtstbij-
zijnde EHS gronden liggen op circa 200 m afstand. De 
voorgenomen ingrepen hebben gezien de aard van de 
werkzaamheden geen effecten op de EHS.  
 Een toetsing in het kader van de EHS is daarom niet 

nodig. 
 

 Flora- en faunawet 
Mogelijk komen in het onderzoeksgebied strikt be-
schermde soorten voor. De voorgenomen ontwikke-
ling kan negatieve effecten op aanwezige strikt be-
schermde soorten flora en fauna veroorzaken.  
Het is daarom noodzakelijk te onderzoeken welke 
strikt beschermde soorten aanwezig zijn in het werk-
gebied en wat de effecten van de ingrepen zijn op 
deze soorten.  
 Een Natuurtoets in het kader van de Flora- en fau-

nawet is noodzakelijk.  
 

2.2 Flora- en faunawet 

De Flora- en faunawet is alleen (met uitzondering van 
de zorgplicht) van toepassing op de in de wet aange-
wezen beschermde soorten. Dit zijn alle van nature in 
Nederland voorkomende zoogdiersoorten (met uit-
zondering van bruine rat, zwarte rat en huismuis), alle 
soorten amfibieën en reptielen, bepaalde soorten 
vissen (met uitzondering van soorten van de Visserij-
wet 1963) en alle van nature op het Europese grond-
gebied van de lidstaten van de Europese Unie voor-
komende vogelsoorten. Bovendien is een aantal plan-
ten- en diersoorten aangewezen als zijnde bescherm-
de soorten. De Flora- en faunawet bevat een aantal 
verbodsbepalingen om er voor te zorgen dat de in het 
wild levende soorten zoveel mogelijk ‘met rust gela-
ten’ worden.  
 
Op 21 februari 2005 is een Algemene Maatregel van 
Bestuur betreffende Art. 75 van de Flora- en fauna-
wet van kracht geworden. Hierbij wordt onderscheid 
tussen de soorten aangebracht, waarbij onderstaande 
drie groepen worden onderscheiden. 
 
 Tabel 1: Algemene soorten 
Voor deze soorten geldt dat voor ruimtelijke ingrepen 
een vrijstelling wordt verleend. Er behoeft geen ont-
heffing van Art. 75 van de Flora- en faunawet te wor-
den aangevraagd. Wel is op de ingrepen de zorgplicht 
van toepassing. De zorgplichtbepaling houdt in dat 
een ieder voldoende zorg in acht neemt voor de in 
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het wild levende planten en dieren, evenals voor hun 
directe leefomgeving. In onderhavige rapportage 
wordt niet ingegaan op de voorkomende soorten uit 
tabel 1 van de Flora- en faunawet vanwege de gel-
dende vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkelingen. 
 
 Tabel 2: Overige soorten  
Voor deze soorten geldt dat bij ruimtelijke activiteiten 
en voor werkzaamheden in het kader van bestendig 
beheer en onderhoud geen ontheffing Art. 75 van de 
Flora- en faunawet behoeft te worden aangevraagd, 
mits de activiteiten worden uitgevoerd volgens een 
door de Minister van Economische Zaken goedge-
keurde gedragscode. Zolang een dergelijke gedrags-
code nog niet is geformuleerd zijn werkzaamheden 
met effecten op deze soorten wel ontheffingsplichtig.  
De soorten genoemd in tabel 2 van de Flora- en fau-
nawet zijn in feite middelzwaar beschermd. Om de 
leesbaarheid van de rapportage te bevorderen wordt 
in de tekst geen verschil gemaakt tussen middelzwaar 
en zwaar beschermde soorten. Beide categorieën 
worden aangeduid met ‘strikt beschermd’ omdat 
zonder gedragscode dezelfde mitigerende maatrege-
len genomen moeten worden om negatieve effecten 
op deze soorten te voorkomen.  
 
 Tabel 3: Bijzondere soorten 
Dit zijn soorten die vermeld staan in bijlagen van de 
Habitatrichtlijn en alle vogelsoorten. Voor deze soor-

ten geldt dat voor ruimtelijke ingrepen een ontheffing 
aangevraagd moet worden van Art. 75 van de Flora- 
en faunawet. Voor werkzaamheden in het kader van 
bestendig beheer en onderhoud hoeft voor soorten 
van tabel 3 geen ontheffing Art. 75 van de Flora- en 
faunawet te worden aangevraagd, mits de activitei-
ten worden uitgevoerd volgens een door de Minister 
van Economische Zaken goedgekeurde gedragscode. 
In deze rapportage worden de soorten uit tabel 2 en 
3 van de Flora- en faunawet aangeduid met de term 
‘strikt beschermde soorten’.  
 
 Vogellijst 
Alle inheemse vogelsoorten zijn strikt beschermd in 
het kader van de Flora- en faunawet. Tijdens het 
broedseizoen zijn ook de nesten van vogels be-
schermd. De Flora- en faunawet kent geen standaard 
periode voor het broedseizoen. In 2009 is de lijst 
aangepast met vogelsoorten waarvan de nesten het 
hele jaar door zijn beschermd (zie kader). De meeste 
vogels maken elk jaar een nieuw nest of zijn in staat 
een nieuw nest te maken. Slechts een beperkt aantal 
soorten bewoont het nest permanent of keert elk jaar 
terug naar hetzelfde nest. De wetgever verstaat on-
der vaste verblijfplaatsen van vogels ook nesten en 
holtes waar de vogels ook buiten de broedtijd regel-
matig verblijven. 

  

Aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten 

 

De meeste vogels gebruiken hun nest slechts eenmalig voor de voortplanting. Elk jaar bouwen de dieren een nieuw nest op meestal een 

andere locatie. Nesten van deze vogels zijn slechts gedurende het broedseizoen beschermd. Er zijn echter ook vogelsoorten waarvan de 

nesten jaarrond beschermd zijn en waarop de verbodsbepalingen van artikel 11 van de Flora- en faunawet het gehele jaar van toepas-

sing zijn. Er worden 5 categorieën onderscheiden: 

 

1. Vogels waarvan de nesten ook buiten het broedseizoen als vaste rust- en verblijfplaats gebruikt worden (voorbeeld: steenuil).  

2. Koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk zijn van be-

bouwing of biotoop. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar (voorbeeld: 

gierzwaluw en huismus). 

3. Vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhan-

kelijk van bebouwing. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar (voorbeeld: 

ooievaar en kerkuil). 

4. Vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks in staat zijn een nest te bouwen. (voor-

beeld: buizerd en ransuil). 

5. De volgende vogelsoorten behoren tot deze categorie: vogels die weliswaar terugkeren naar de plaats waar zij het jaar daarvoor 

hebben gebroed of in de directe omgeving daarvan, maar die wel over voldoende flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats 

verloren is gegaan, zich elders te vestigen. De nesten van deze soorten zijn buiten het broedseizoen niet beschermd, tenzij 

zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen. 
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3 Projectgebied 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 Beschrijving plangebied  

Het onderzoeksgebied is gelegen in Spijk en bestaat 
uit twee blokken woningen in beheer van woningcor-
poratie Kleurrijk Wonen. De te onderzoeken wonin-
gen zijn gelegen aan de Spijkse Kweldijk. De volgende 
woningen zijn onderzocht: 
 150 -160 

 162 -172 
In onderstaande figuur worden de te onderzoeken 
woningen weergegeven.  

De wijk bestaat met name uit rijtjeswoningen uit de 
jaren ‘50-’60 en ligt aan de rand van Spijk. Aanslui-
tend is in het zuiden een nieuwbouwwijk gereali-
seerd. In het westen is open polderland gelegen. 
 

3.2 Voorgenomen ingrepen 

De woningen worden gesloopt. De sloopwerkzaam-
heden zullen begin 2015 van start gaan. Tot decem-
ber 2014 worden de woningen bewoond. Op de loca-
tie van de te slopen blokken worden twee nieuwe 
blokken met 6 en 5 rijtjeswoningen gebouwd. 

 

 

 

 

 
Figuur 1   |   Overzicht van het onderzoeksgebied. 
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4 Onderzoeksmethode 
 
 
 
 
 
 
 
Om antwoord te kunnen geven op de onderzoeks- 
vragen, is een natuurtoets uitgevoerd. Hiermee is de 
ecologische waarde van het plangebied voor vleer-
muizen en broedvogels in kaart gebracht. Zo wordt 
het voorkomen van en de waarde voor beschermde 
soorten binnen de Flora- en faunawet bepaald. De 
gebruikte onderzoeksmethode wordt hieronder be-
schreven.  
 

4.1 Literatuuronderzoek 

Voor het literatuuronderzoek is gebruik gemaakt van 
reeds bekende verspreidingsgegevens (Bureau Viridis 
2012 en RPS 2014), algemene verspreidingsatlassen 
van verschillende soortgroepen en verscheidene rele-
vante websites zijn geraadpleegd. Ook zijn relevante 
soortenstandaards geraadpleegd.  
 

4.2 Veldonderzoek vleermuizen 

In aanvulling op het literatuuronderzoek is vleermuis-
onderzoek uitgevoerd. Vleermuizen overwinteren in 
vorstvrije, vaak vochtige ruimtes. Na de winterslaap 
trekken de dieren naar de zomerverblijven. Daar 
worden eind mei, begin juni de kraamkolonies bezet. 
Dit zijn overwegend plaatsen die gelegen zijn op het 
zuiden of zuidwesten, in ieder geval plaatsen die snel 
opwarmen. De keuze van de verblijfplaatsen is soort-
specifiek. Sommige soorten, bijvoorbeeld de rosse 
vleermuis verblijft altijd in boomholtes, andere soor-
ten als laatvlieger en gewone dwergvleermuis zitten 
bijna altijd in gebouwen. In de kraamperiode wordt 
regelmatig van kolonieplaats gewisseld. Dit heeft 
waarschijnlijk te maken met het aantal parasieten in 
de kolonieplaats. Kolonies worden gevonden in 
spouwmuren, onder dakpannen, onder het dakbe-
schot, achter boeiplanken en houten betimmeringen. 
Voorwaarde is, zoals eerder gesteld, dat de plaats 
gemakkelijk opwarmt. 
 
Het onderzoek naar vleermuizen is uitgevoerd con-
form de richtlijnen van het vleermuisprotocol. Dit 
protocol is ontwikkeld door, de Zoogdiervereniging en 

het Netwerk Groene Bureaus in samenwerking met 
de Dienst Landelijk Gebied en de Gegevensautoriteit 
Natuur (GaN). Bureau Viridis is aangesloten bij dit 
Netwerk. Vleermuisonderzoek vindt plaats met een 
batdetector (Pettersson D240) met geluidsopname-
apparatuur. Indien een soort niet op naam gebracht 
kon worden, zijn automatisch opnames gemaakt die 
later met speciale computerprogrammatuur gede-
termineerd zijn. 
 
 Onderzoek naar kraam- en zomerverblijfplaatsen 
Alle verblijfplaatsen van vleermuissoorten zijn door 
het bevoegd gezag beoordeeld als vaste verblijfplaat-
sen en daarmee jaarrond beschermd. Het onderzoek 
naar kraam- en zomerverblijfplaatsen in de bebou-
wing heeft plaatsgevonden in juli 2012. Het onder-
zoek naar kraam- en zomerverblijfplaatsen startte 
circa 30 minuten voor zonsondergang en liep door tot 
circa één uur na zonsopkomst. 
 
 Onderzoek naar paarverblijfplaatsen  
Vleermuizen paren in de herfst op vaste plaatsen, 
zogenaamde paarplaatsen. Paarplaatsen zijn door het 
bevoegd gezag beoordeeld als vaste verblijfplaats en 
zijn jaarrond beschermd. Het onderzoek om paar-
plaatsen en baltsende vleermuizen in beeld te bren-
gen startte rond zonsondergang en duurde tot circa 
één uur ‘s nachts. Vleermuizen zijn vroeg op de avond 
goed waar te nemen, waarbij de vleermuizen vanaf 
circa een uur na zonsondergang duidelijk hun balts-
roep laten horen. De meeste soorten roepen vanaf 
een vaste plaats, de gewone dwergvleermuis doet dat 
echter vliegend. Hierdoor is niet altijd een duidelijke 
paarplaats aan te wijzen. Tijdens het veldwerk en de 
analyse is een inschatting gemaakt welke bebouwing 
het meest geschikt is om te fungeren als paarplaats.  
Aanvullend onderzoek naar paarverblijfplaatsen heeft 
plaatsgevonden in september en begin oktober 2014. 
De weersomstandigheden waren steeds geschikt voor 
het uitvoeren van vleermuisonderzoek.  
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4.3 Broedvogelonderzoek 

Broedlocaties van soorten als huismussen en gierzwa-
luwen zijn jaarrond beschermd. Deze nesten zijn ge-
bonden aan bebouwing. De aanwezigheid van nesten 
of nestlocaties van huismus en gierzwaluw is tijdens 
de Quickscan uitgevoerd door RPS op 11 juli 2014 
bekeken.  
 

4.4 Analyse 

De uit het literatuuronderzoek en veldonderzoek 
verkregen verspreidingsgegevens zijn geanalyseerd 
om te onderzoeken of bij de uitvoering van de sloop-

werkzaamheden mogelijk verbodsbepalingen van de 
Flora- en faunawet worden overtreden.  
Wanneer uit het onderzoek bleek dat strikt be-
schermde soorten voorkomen is een effectenanalyse 
opgesteld. In de effectenanalyse zijn de effecten op 
de aanwezige soorten beschreven. Er is daarbij aan-
gegeven of en hoe negatieve effecten zo veel als mo-
gelijk voorkomen kunnen worden. In het geval dat 
negatieve effecten ondanks het nemen van mitige-
rende maatregelen niet te voorkomen zijn, is het 
aanvragen van een ontheffing van de Flora- en fau-
nawet noodzakelijk.  
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5 Resultaten  
 
 
 
 
 
 
 
Hierna worden de resultaten van de veldonderzoeken 
weergegeven. 
 

5.1 Vleermuisonderzoek 

Tijdens het vleermuisonderzoek uitgevoerd in 2012 
zijn een aantal foeragerende en overvliegende gewo-
ne dwergvleermuizen aangetroffen. Daarnaast is een 
paarverblijfplaats van een gewone dwergvleermuis 
aangetroffen op Spijkse Kweldijk 170 tijdens een on-
derzoek in september. Er zijn geen zomer- of kraam-
verblijven van vleermuizen aangetroffen in de wonin-
gen in 2012. Tijdens de vleermuisonderzoeken in 

2014 is een groter aantal foeragerende vleermuizen 
aangetroffen dan in 2012. Daarnaast is niet alleen de 
gewone dwergvleermuis maar ook de ruige dwerg-
vleermuis waargenomen. Er zijn tijdens het onder-
zoek op 11 september en 2 oktober vele baltsende 
gewone dwergvleermuizen waargenomen. Gewone 
dwergvleermuizen laten vliegend paarroepen horen, 
de paarroepende dieren waren op die dagen niet te 
herleiden naar een woning binnen het onderzoeksge-
bied. 
 
 

 

 

 

 

Figuur 2 | Resultaten van het vleermuisonderzoek 2012. 
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Maar gezien de waarnemingen in 2012 is het mogelijk 
dat in de te slopen woningen een paarverblijfplaats 
van gewone dwergvleermuis aanwezig is.   Er kan 
geconcludeerd worden dat de wijk geschikt is voor 
vleermuizen en dat er zeer waarschijnlijk meerdere 
(zomer)verblijfplaatsen van gewone dwergvleermuis 
buiten de te slopen woningen aanwezig zijn.  
Buiten het plangebied in de woning aan de Mark 12 is 
een paarverblijfplaats van ruige dwergvleermuis aan-
getroffen. Duidelijke vliegroutes en foerageergebie-
den zijn niet aangetroffen. Er kan gesteld worden dat 
de groenstructuren in de omgeving gebruikt worden 
om te foerageren door vleermuizen. 
 
Conclusie vleermuizen 
 In het onderzoeksgebied is in 2012 een paarver-

blijfplaats van gewone dwergvleermuis aange-
troffen; 

 De paarverblijfplaatsen zijn niet exact aan te geven 
en kunnen wisselen. In 2014 werd geen duidelijke 
paarverblijfplaats binnen het onderzoeksgebied 
aangetroffen maar het is mogelijk dat in de te 
slopen woningen een paarverblijf van gewone 
dwergvleermuis aanwezig is; 

 Zomer- of kraamverblijven zijn in 2012 en 2014 
niet aangetroffen; 

 Winterverblijfplaatsen worden niet verwacht in de 
twee te slopen blokken; 

 De omgeving van de te slopen woningen is zeer 
geschikt voor vleermuizen als foerageergebied en 
mogelijk zijn verblijfplaatsen buiten de te slopen 
woningen aanwezig. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 3| Resultaten van het vleermuisonderzoek 2014. 
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5.2 Broedvogelonderzoek 

RPS heeft op 11 juli 2014 een Quickscan uitgevoerd in 
het onderzoeksgebied. In een Notitie van 29 juli 2014 
zijn deze gegevens verwerkt. Daaruit blijkt dat een 
huismusnest is waargenomen. RPS stelt het volgende 
“Sporen faeces van vogels (huismus) zijn wel aange-
troffen bij daken van beide huizenblokken. Eén broed-
geval van huismus is vastgesteld onder dakpannen 
van dakkapel van huisnr. 150. Nest met jongen en 
voederende ouders”. 

Conclusie broedvogels 
 Er zijn jaarrond beschermde nesten van huismus-

sen aanwezig in de te slopen woningen. Op nr. 
150 is een nestlocatie van huismus aangetroffen. 
Mogelijk zijn op meerdere locaties huismussen 
aanwezig. 

 Andere nesten van jaarrond beschermde soorten 
zijn niet aangetroffen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4| Resultaten broedvogels. 
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6 Effectbeoordeling 
 
 
 
 
 
 
 

In onderstaande effectenanalyse zijn de effecten op 
de aanwezige soorten vleermuizen en broedvogels 
beschreven. 
 

6.1 Vleermuizen  

Verblijfplaatsen  
In 2012 is een paarverblijf van gewone dwergvleer-
muis aangetroffen op het adres Spijkse Kweldijk 170.  
In 2014 zijn paarroepende dieren aangetroffen, maar 
geen duidelijke paarplaats. Gezien de gegevens van 
2012 bestaat de mogelijkheid dat er een paarverblijf-
plaats van gewone dwergvleermuis aanwezig is in de 
te slopen woningen.  
Er zijn geen zomer-, kraam-, of winterverblijfplaatsen  
van vleermuizen aangetroffen zowel in 2012 als in 
2014 niet. 
 
Het aantasten van een paarverblijfplaats is in over-
treding met artikel 11 van de Flora-en faunawet. Om 
verstoring van vleermuizen te minimaliseren worden 
de woningen na afloop van de paarperiode gesloopt. 
De planning is om de woningen in de periode januari- 
februari 2015 te slopen. Deze periode is zeer geschikt 
omdat winterverblijfplaatsen niet worden verwacht. 
En de woningen dus al gesloopt zullen zijn voor 
vleermuizen weer actief worden in het voorjaar. 
De sloop zal dus in de winterrust van vleermuizen 
worden uitgevoerd waardoor effecten worden uitge-
sloten. Ook verstoring van foeragerende dieren wordt 
hiermee uitgesloten. Vleermuizen foerageren niet 
regelmatig in de wintermaanden. 
 
Om het verlies van een paarverblijfplaats door de 
sloop te mitigeren moeten alternatieve verblijfplaat-
sen voor vleermuizen worden aangebracht in de 
nieuwbouw. Hierbij kan gedacht worden aan het 
geschikt maken van boeiboorden. In hoofdstuk 8 
wordt deze maatregel toegelicht. 
 
Wanneer de sloop wordt vertraagd tot het voorjaar 
van 2015 wordt in overleg met een ecoloog bekeken 
of de woningen vooraf ongeschikt gemaakt moeten 

worden voor vleermuizen door grote gaten in de 
spouwmuren te slaan en pannen te verwijderen. 
 

6.2 Broedvogels  

Huismussen 
Onder de dakpannen van nr. 150 is een nest van 
huismussen aanwezig. Dit nest is jaarrond be-
schermd. Het aantasten van nesten van huismussen is 
in overtreding met de Flora-en faunawet (art.11). 
Door de sloop van de woningen wordt het nest van 
huismussen aangetast. De aangetaste nesten moeten 
in de nieuw te bouwen woningen gemitigeerd wor-
den door het aanbieden van alternatieve nestlocaties 
in viervoud. Het meest effectief is de ruimte onder de 
eerste twee rijen dakpannen toegankelijk te maken 
door het gebruik van vogelvides. Wanneer dit niet 
mogelijk is kunnen mussendakpannen worden ge-
bruikt om alternatieven aan te bieden. In de bijlage 
wordt een voorbeeld gegeven van de mogelijkheden. 
Door het aanbrengen van alternatieve nestlocaties 
worden negatieve effecten op huismussen voorko-
men. De gunstige staat van instandhouding van huis-
mussen wordt niet aangetast.  
Foerageergebied van huismussen, de tuinen van de te 
slopen woningen zullen ook worden aangetast. In de 
naaste omgeving is voldoende geschikt foerageerge-
bied aanwezig in de vorm van bestaande tuinen. Na 
afloop van de sloopwerkzaamheden wordt nieuw-
bouw gerealiseerd. De tuinen van de nieuwe wonin-
gen zullen op termijn ook weer geschikt worden voor 
de huismussen.  
 
Algemene broedvogels 
Voor alle sloopwerkzaamheden geldt dat algemene 
broedvogels in of nabij de woningen tot broeden 
kunnen komen. Deze vogelnesten zijn uitsluitend 
beschermd gedurende de periode dat deze nesten in 
gebruik zijn, dat wil zeggen de broed- en nestperiode. 
Het verstoren van broedende vogels is niet toege-
staan onder de Flora- en faunawet (art. 11). Er wordt 
in de Flora- en faunawet geen vaste periode gehan-
teerd voor het broedseizoen. Globaal wordt voor het 
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broedseizoen de periode van half maart tot half juli 
aangehouden. Echter, ook broedende vogels buiten 
deze periode zijn strikt beschermd volgens de Flora- 
en faunawet. Geldend is de aanwezigheid van een 
broedgeval op het moment van ingrijpen.  
 Negatieve effecten op broedende vogels door de 

voorgenomen werkzaamheden is zondermeer 
uitgesloten omdat in de wintermaanden wordt 
gesloopt; 

 Wanneer de sloop wordt vertraagd dient rekening 
gehouden te worden met uitvoering buiten de 
broedperiode. De broedperiode loopt globaal van 
15 maart tot 15 juli.; 

 Ook broedgevallen buiten deze periode zijn be-
schermd; 

 Wanneer vooraf wordt gecontroleerd en er zijn 
geen broedende vogels aanwezig in de woningen 
kan de sloop doorgang vinden, ook in de broed-
periode. 

 

6.3 Conclusie  

De gewenste ingrepen kunnen uitgevoerd worden, 
mits mitigerende maatregelen ten behoeve van 
vleermuizen, huismussen en algemene broedvogels 
worden uitgevoerd. Indien de mitigerende maatrege-
len op een juiste wijze worden uitgevoerd worden, is 
het aanvragen van een ontheffing van de Flora- en 
faunawet niet noodzakelijk omdat negatieve effecten 
op strikt beschermde soorten zo veel als mogelijk 
verzacht dan wel uitgesloten worden. 
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7 Conclusie 
 
 
 
 
 
 
 

7.1 Beantwoording onderzoeksvragen 

Om na te gaan of door de renovatiewerkzaamheden 
in het plangebied de verbodsbepalingen van de Flora- 
en faunawet al dan niet overtreden worden, worden 
de onderzoeksvragen onderstaand beantwoord.  
 

1: Komen in de te slopen woningen vaste rust- en/of 
verblijfplaatsen van vleermuizen voor?  

In 2012 is een paarverblijf van gewone dwergvleer-
muis waargenomen op nr 170. We gaan er van uit dat 
er een paarverblijf van gewone dwergvleermuis aan-
wezig kan zijn in de te slopen woningen. 

 

2: Broeden in de te slopen woningen gierzwaluwen of 
huismussen?  

Er is een broedlocatie van huismus aangetroffen op 
nr. 150. Andere vogelsoorten met jaarrond be-
schermde nesten zijn niet aangetroffen. 

 

3: Wat is het effect van de sloopwerkzaamheden op 
strikt beschermde soorten?  

Door de sloop van de woningen kan een paarverblijf-
plaats van gewone dwergvleermuis verdwijnen.  

Nestlocaties van huismus worden aangetast door de 
sloop van de woningen.  

Er zijn geen effecten te verwachten op strikt be-
schermde soorten wanneer de voorgestelde mitige-
rende maatregelen op een juiste wijze uitgevoerd 
worden. 

  

4: Welke maatregelen moeten worden getroffen om 
overtreding van verbodsbepalingen van de Flora- en 
faunawet te voorkomen?  

Om negatieve effecten op strikt beschermde soorten 
te voorkomen is het noodzakelijk de juiste mitigeren-
de maatregelen uit te voeren. Deze maatregelen 
worden beschreven in hoofdstuk 8. 

 

7.2 Is een ontheffing FF-wet noodzakelijk? 

Wanneer de juiste mitigerende maatregelen worden 
uitgevoerd is het niet noodzakelijk om een ontheffing 
van de Flora- en faunawet aan te vragen omdat alle 
mogelijke effecten op strikt beschermde soorten 
worden voorkomen. Wanneer het niet mogelijk is om 
de voorgestelde mitigerende maatregelen uit te voe-
ren is het noodzakelijk een ontheffing van de Flora- 
en faunawet aan te vragen. 

 Het aanvragen van een ontheffing van de FF-
wet is niet noodzakelijk. 
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8 Mitigerende maatregelen 
 
 
 
 
 
 
 

Door het nemen van de juiste mitigerende maatrege-
len worden negatieve effecten op de aanwezige strikt 
beschermde soorten zoveel mogelijk voorkomen. De 
uit te voeren mitigerende maatregelen worden hier-
na per soortgroep beschreven. Bij het opstellen van 
het mitigatieplan is gebruik gemaakt van de Soorten-
standaards opgesteld door het Ministerie van EZ. 
 

8.1 Algemeen 

• Alle mitigerende maatregelen moeten worden 
begeleid en/of uitgevoerd door een ter zake kun-
dige op het gebied van vleermuizen en broedvo-
gels (zie kader); 

 

8.2 Algemene Broedvogels 

• Om verstoring van algemene broedvogelsoorten te 
voorkomen moet buiten de broedperiode (15 
maart- 15 juli) gewerkt worden; 

• Ook broedende vogels buiten de broedperiode zijn 
beschermd; 

• Indien het noodzakelijk is om in de broedperiode 
te werken wordt voorafgaande aan de werk-
zaamheden het plangebied gecontroleerd op de 
aanwezigheid van broedvogels; 

• Bij afwezigheid van broedende vogels kunnen 
werkzaamheden doorgang vinden; 

• Bij aanwezigheid van broedende vogels worden 
werkzaamheden uitgesteld; 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ter zake kundige  

Het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie verstaat onder een deskundige een persoon die voor de 

situatie en soorten ten aanzien waarvan hij of zij gevraagd is te adviseren en/of te begeleiden, aantoonbare ervaring en 

kennis heeft op het gebied van soortspecifieke ecologie. De ervaring en kennis dient te zijn opgedaan doordat de deskundige: 

• op HBO-, dan wel universitair niveau een opleiding heeft genoten met als zwaartepunt (Nederlandse) ecologie; en/of 

• op MBO niveau een opleiding heeft afgerond met als zwaartepunt de Flora- en faunawet, soortenherkenning en zorgvul-

dig handelen ten opzichte van die soorten; en/of 

• als ecoloog werkzaam is voor een ecologisch adviesbureau, zoals bijvoorbeeld een bureau welke is aangesloten bij het 

Netwerk Groene Bureaus; en/of 

• zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortbescherming en is aangesloten bij en werkzaam voor de daarvoor 

in Nederland bestaande organisaties (zoals bijvoorbeeld Zoogdier-vereniging, RAVON, Stichting Das en Boom, Vogelbe-

scherming Nederland, Vlinderstichting, Natuurhistorisch Genootschap, KNNV, NJN, IVN, EIS Nederland, FLORON, 

SOVON, STONE, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, De Landschappen en Stichting Beheer Natuur en Landelijk ge-

bied) en/of 

• zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenmonitoring en/of - bescherming. 
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8.3 Mitigerende maatregelen vleermuizen 

• Sloopwerkzaamheden dienen zoals gepland uitge-
voerd te worden in de wintermaanden in de pe-
riode januari-maart; 

• Wanneer de werkzaamheden vertraging oplopen 
dient contact opgenomen te worden met een ter 
zake kundige; 

• In overleg zal dan de beste periode voor sloop 
worden besproken; 

• Mogelijk is het noodzakelijk om voor sloop de wo-
ningen ongeschikt te maken wanneer niet in de 
periode januari – maart gesloopt kan worden. 

 
• Er moeten alternatieve verblijfplaatsen voor 

vleermuizen worden aangeboden in de nieuw-
bouw; 

• Een goede en duurzame oplossing is de ruimte 
tussen boeiboord en muur in de nieuwbouw 2 cm 
te maken (zie onderstaande figuur); 

• Wanneer het niet mogelijk is de boeiboorden ge-
schikt te maken moet een andere oplossing be-
sproken worden. 

 

8.4 Mitigerende maatregelen huismus 

 De sloop van de bebouwing moet uitgevoerd wor-
den buiten het broedseizoen van huismus. De 
broedperiode loopt globaal van half maart – eind 
augustus;  

 In de nieuwbouw moeten geschikte nestlocaties 
worden gecreëerd zoals: 

o Het aanbrengen van vogelvides; 
o Het aanbrengen van mussenpannen;  

 
Hierna worden een aantal andere voorbeelden ge-
noemd om de nieuwbouwwoningen geschikt te ma-
ken voor vleermuizen en huismussen. 

 
 
Figuur 5 |   Beschrijving boeiboorden geschikt maken.  

  BOEIPLANKEN 

Achter dakgoten en boeiboorden is vaak een 
spleetvormige ruimte aanwezig. Door de 
pleet toegankelijk te maken ontstaan voor 
vleermuizen zeer geschikte verblijfplaatsen. 
Een spleet van 2 cm is voldoende. De boei-
boorden moeten van onderen open zijn of er 
moet om de meter een opening van 10 cm 
breed en 2 cm diep aanwezig zijn 
 

20 cm 

2 cm 
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Mogelijkheden vleermuisvoorzieningen  

Vleermuizen kunnen op verschillende plaatsen in 
gebouwen verblijfplaatsen vinden. In figuur 6 worden 
de verschillende locaties weergegeven. Daarna wor-

den de onderdelen besproken welke geschikt ge-
maakt kunnen worden in nieuwbouw en op welke 
wijze. 
 

 
Figuur 6| Enkele mogelijke geschikte plekken voor vleermuizen in een woning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Spouwmuren 

Open stootvoegen en roosters 
Een aantal soorten vleermuizen maken graag gebruik 
van spouwmuren. De spouw weten ze via open stoot-
voegen en stenen roosters te bereiken (zie figuur 7). 
In stenen nieuwbouw met spouw kunnen voorzienin-
gen worden getroffen. Roosters zijn vaak afgesloten 
van de spouw. Door aan de binnenzijde een gleuf van 
6 cm bij 2,5 cm te maken naar de spouw is dit pro-
bleem opgelost. Om de spouwmuur toegankelijk te 
maken moet aan een aantal voorwaarden worden 
voldaan: 
 
 Open stootvoegen zijn tussen de 15 mm en 20 mm 

breed. 
 De open stootvoegen bevinden zich minimaal 3 

meter boven de grond en/of een horizontaal vlak 
(bijvoorbeeld plat dak aanbouw). 

 De open stootvoeg moet vrij aanvliegbaar zijn. 
Vermijd obstakels en lichtbronnen in de buurt 
van de open stootvoegen.  

 De gebruikte bak-of betonstenen zijn ruw. 
 De ruimte tussen isolatiemateriaal en de buiten-

muur is minimaal 3 cm. 
 Isolatiemateriaal bestaat bij voorkeur uit spouw-

plaat Mupan Ultra, van het merk Isover. Steen- 
en glaswol werken irriterend voor vleermuizen. 
Het is ook mogelijk om alleen achter enkele open 
stootvoegen een spouwplaat van minimaal 80 cm 
bij 80 cm te gebruiken en verder wel steen- en 
glaswol. Plaats deze plaat met het grootste deel 
boven de open stootvoeg, want vleermuizen 
kruipen meestal naar boven. 
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Figuur 7 | Open stootvoegen en een stenen rooster. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extra voorziening Spouwmuur 
Met behulp van een speciale vleermuiskast kan een 
pand met open stootvoegen nog aantrekkelijker wor-
den gemaakt. Over een geschikte open stootvoegen 
wordt een Schwegler 2 FE wandschaal geplaatst (zie 
figuur 8). Deze kast is verkrijgbaar bij Waveka. De 
achterkant van de kast is open zodat vleermuizen 
direct aan de muur hangen en er voor kunnen kiezen 
via de open stootvoeg de spouw in te gaan. De kast is 
ook inzetbaar bij gebouwen zonder spouw. Voor suc-
cesvol gebruik van de kast gelden de volgende voor-
waarden: 

• Zie voorwaarden open stootvoegen. 
• De steen wordt zo geplaatst dat de open stootvoeg 
ongeveer 5 cm onder de onderrand ligt. 
• De steen heeft aan de binnenzijde in het midden 
een tussenschotje. Hang de steen zo dat deze de 
open stootvoeg niet blokkeert. 
• Kit de randen van de kast op de muur af zodat er 
geen kieren aan de bovenkant en zijkanten ontstaan 
waar regenwater naar binnen kan lopen. 
• Het is wenselijk de kasten aan de buitenzijde in een 
donkere tint (bijvoorbeeld antraciet) te verven. Ge-
bruik alleen betonverf op acrylbasis. 

 

Figuur 8 | Wandschaal Schwegler 2 FE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inmetselstenen 
Er zijn verschillende types inmetselstenen op de 
markt. Een voorbeeld is de Schwegler 2FR battube die 
ook verkrijgbaar is bij Waveka (zie figuur 9). 
Deze inmetselstenen zijn te koppelen waardoor grote 
ruimtes ontstaan. Deze stenen zijn inzetbaar wanneer 
het onwenselijk is dat vleermuizen in de spouw ko-
men of wanneer er geen spouw aanwezig is. Overi-
gens is het wel mogelijk om via deze kasten vleermui-
zen toegang aan de spouw te bieden.  

Om deze kasten goed te laten functioneren, gelden 
de volgende voorwaarden: 
 De onderrand van de kasten bevinden zich mini-

maal 2.80 meter boven de grond en/of een hori-
zontaal vlak (bijvoorbeeld boven een plat dak van 
een aanbouw). 

 De kasten moeten vrij aanvliegbaar zijn. Vermijd 
obstakels en lichtbronnen in de buurt van de kas-
ten.  

Stenen rooster 
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 Voor een grotere kans op succes koppel minimaal 3 kasten aan elkaar. 
 

Figuur 9 |  Schwegler 2FR battube. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indien de ontluchting van een spouw via roosters of 
voegen op een hoogte lager dan 3 meter plaats vindt, 
maar vleermuizen in de spouw geen enkel probleem 
zijn dan kan een ander type kast worden ingezet. Dit 
is de Schwegler 1FE die verkrijgbaar is bij Waveka (zie 

figuur 10). Het heeft een volledig open achterkant en 
is minder diep dan de 2FR. Hierdoor kan het ook 
makkelijker worden weggewerkt achter bijvoorbeeld 
een stuuk laag. 

 

Figuur 10 |  Schwegler 1FE wandschaal. 
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Huismus en gierzwaluw 

Huismussen maken bij voorkeur gebruik van daken 
met veel ruimte tussen de dakpannen en het dakbe-
schot. De dakpannen zijn het liefst open en van een 
relatief bol model. Meestal worden de ruimtes tussen 
de eerste twee a drie rijen pannen vanaf de goot 
gebruikt. Daken kunnen eenvoudig ongeschikt ge-
maakt worden door het aanbrengen van vogel-
schroot. Een vogelvriendelijke manier is het gebruik 
van zogenaamde vogelvides. Door het gebruik van 
vogelvides kunnen huismussen alleen in een deel van 
de eerste rij pannen vanaf de goot nestelen.  
 

Huismussen en gierzwaluwen nestelen vaak onder 
dakpannen. De ruimtes kunnen onder andere bereikt 
worden via kapotte pannen, via ruimte tussen 
gevelpannen en de muur of ontluchtingspannen 
zonder rooster. Daken kunnen geschikter gemaakt 
worden door een aantal pannen te vervangen door 
zogenaamde mussen- of gierzwaluwpannen. 
Ontluchtingspannen zonder roosters kunnen ook 
fungeren. Ook kunnen hoeken uit gevelpannen 
worden gezaagd zodat gierzwaluw of huismus via de 
ontstane opening onder het dak kunnen komen. 
Indien het ongewenst is dat vogels in dakdelen 
komen, kunnen ook speciale gierzwaluwstenen 
worden geplaatst. 

 
 
 
 
Vogelvide en mussen- of gierzwaluw dakpan 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gierzwaluwstenen 
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