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1 Aanleiding 

De gemeente Stein wil langs de A76 een geluidwerende voorziening aanleggen, bestaande 

uit een geluidscherm, mogelijk gedeeltelijk in de vorm van een geluidwal. Het plangebied 

ligt in het bestemmingsplan ‘Kern Stein’ dat op 11 september  2013 is vastgesteld door de 

gemeenteraad van Stein. Het gebied waar de geluidwerende voorzieningen zijn voorzien 

heeft de bestemming ‘Groen’ en de gebiedsaanduiding ‘vrijwaringszone weg’.  

Binnen de bestemming Groen is het oprichten van een geluidscherm niet toegestaan.  

 

Op basis van een omgevingsvergunning (artikel 2.1, eerste lid onder c van de Wabo) voor 

het afwijken van het bestemmingsplan kan de ontwikkeling planologisch mogelijk worden 

gemaakt. Bij de aanvraag om een dergelijke vergunning moet een ruimtelijke onderbouwing 

worden ingediend (artikel 2.12, eerste lid onder a, 30 Wabo). In dit rapport wordt de 

ruimtelijke onderbouwing van het bouwplan uitgewerkt.  

1.1 Ligging plangebied 

Het plangebied ligt ten zuiden van de kern van Stein, langs de A76. 

 

Afbeelding 1; luchtfoto plangebied (bron: googlemaps)   
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1.2 Vigerend bestemmingsplan 

Het vigerende bestemmingsplan is het bestemmingsplan ‘Kern Stein’.  

 

 

afbeelding 2: uitsnede verbeelding bestemmingsplan ‘Kern Stein’ 

 

De beoogde locatie heeft de bestemming ‘groen’ en is bedoeld voor: 

a. groenvoorzieningen, zoals plantsoenen, waterpartijen met de daarbij behorende 

voet- en fietspaden en andere voorzieningen;  

b. speelvoorzieningen, zoals trapvelden, speelplaatsen;  

c. kunstobjecten;  

d. doeleinden van openbaar nut;  

e. extensief recreatief medegebruik en de daarbij behorende voorzieningen zoals 

parkeer-, picknickplaatsen-, rust-, uitzicht- en informatiepunten; 

f. waterhuishoudkundige voorzieningen, waaronder begrepen voorzieningen voor het 

ontvangen, vasthouden, infiltreren, bergen en afvoeren van hemelwater 

Binnen deze bestemming mogen alleen bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden 

opgericht, in bepaalde gevallen en onder bepaalde voorwaarden.  

Het oprichten van een geluidwal op zich is mogelijk, maar het gebruik van de gronden ten 

behoeve van geluidwerende voorzieningen is in strijd met het bestemmingsplan.  

 

Ter plaatse van de aanduiding ''vrijwaringszone - weg 1'' is het rooilijnenbeleid van 

Rijkswaterstaat van toepassing. In het kader van dit rooilijnenbeleid mag binnen een zone 

van 0-50 m uit de as van de dichtstbijzijnde rijbaan (waartoe ook de toe- en afritten 

behoren) niet worden gebouwd, met uitzondering van bouwwerken gerelateerd aan of ten 

behoeve van de verkeersbestemming c.q. het wegverkeer.  

 

1.3 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt kort en voor zo ver relevant het geldende beleidskader beschreven. In 

hoofdstuk 3 volgt een beschrijving van de beoogde ontwikkeling. In hoofdstuk 4 wordt 

onderbouwd dat en waarom de verschillende sectorale aspecten niet in de weg staan aan 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0971.BPKernStein-0003/r_NL.IMRO.0971.BPKernStein-0003_art26.html#_26.5_vrijwaringszone-weg1
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de beoogde ontwikkeling. In het laatste hoofdstuk volgt de onderbouwing van de financiële 

en maatschappelijke aanvaardbaarheid van de ontwikkeling.  
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2 Beleidskader 

2.1 Nationaal 

2.1.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte geeft een nieuw, integraal kader voor het 

ruimtelijk en mobiliteitsbeleid op rijksniveau en is de 'kapstok' voor bestaand en nieuw 

rijksbeleid met ruimtelijke consequenties. De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 

vervangt o.a. de Nota Ruimte. “Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig”, dat 

is de subtitel van deze Structuurvisie. En dat is ook waar het Rijk naar streeft op de 

middellange termijn (2028). Om deze ambities te verwezenlijken formuleert het Rijk drie 

hoofddoelen: 

1. vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de 

ruimtelijk-economische structuur van Nederland; 

2. verbeteren, instandhouden en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid waarbij de 

gebruiker voorop staat; 

3. waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en 

cultuurhistorische waarden behouden zijn. 

Voor deze drie rijksdoelen worden 13 onderwerpen van nationaal belang benoemd. 

Hiermee geeft het Rijk aan waarvoor het verantwoordelijk is en waarop het resultaten wil 

boeken. Buiten deze 13 belangen hebben decentrale overheden beleidsvrijheid. 

 

De beleidsdoelen in de SVIR zijn abstract en in die zin niet concreet toepasbaar in het geval 

van het bouwplan. Andersom is er ook geen kennelijke strijdigheid met het nationale 

ruimtelijke beleid aanwezig. 

 

2.1.2 Nationaal waterplan 

Het nationaal waterplan is de opvolger van de Vierde Nota Waterhuishouding, de 

Commissie Waterbeheer 21e eeuw en het Nationaal Bestuursakkoord. Het beschrijft de 

maatregelen die in de periode 2009-2015 genomen moeten worden om Nederland ook 

voor toekomstige generaties veilig en leefbaar te houden en de kansen die water biedt te 

benutten. Bovendien is het plan een structuurvisie op basis van de Waterwet en de Wet 

ruimtelijke ordening. De hoofddoelstelling is om van Nederland een veilige en leefbare 

delta, te maken, nu en in de toekomst.  

In het kader van een duurzaam en klimaatbestendig watersysteem is het van belang dat bij 

ruimtelijke ontwikkelingen rekening wordt gehouden met waterhuishoudkundige eisen op 

korte en lange termijn. Om een duurzaam en klimaatbestendig watersysteem te bereiken, 

moet water bepalender dan voorheen zijn bij de besluitvorming over grote opgaven op het 

terrein van verstedelijking, bedrijvigheid en industrie, landbouw, natuur, landschap en 

recreatie. De mate waarin water bepalend is bij ruimtelijke ontwikkelingen hangt af van de 

aard, omvang en urgentie van de wateropgave in relatie tot andere opgaven, aanwezige 

functies en bodemgesteldheid, en andere kenmerken in dat gebied. 

De watertoets vormt een waarborg voor de inbreng van water in de ruimtelijke ordening. 

De watertoets wordt sinds 2001 toegepast op plannen die gevolgen voor de 

waterhuishouding kunnen hebben.  
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Door het een integrale karakter van de toets worden alle relevante 'wateraspecten' 

meegenomen. Er wordt gekeken naar veiligheid, wateroverlast, waterkwaliteit en 

verdroging. De watertoets wordt toegepast door in een vroegtijdig stadium de 

waterbeheerders te betrekken bij plannen die een invloed kunnen hebben op de 

waterhuishouding.  

De aanleg van een geluidscherm en –wal zorgen niet voor een wijziging in de 

waterhuishouding en dit aspect vormt geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling.  

2.2 Provinciaal 

2.2.1 Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014 (POL2014) 

De grote variatie in omgevingskwaliteiten is een kenmerk en sterk punt van Limburg. Om 

daaraan recht te doen, worden in het POL zeven globaal afgebakende gebiedstypen 

onderscheiden. Dit zijn zones met elk een eigen karakter, herkenbare eigen 

kernkwaliteiten, en met heel verschillende opgaven en ontwikkelingsmogelijkheden. 

Zones binnen het bebouwd gebied: 

 stedelijk centrum, 

 bedrijventerrein, 

 overig bebouwd gebied 

Zones in het landelijk gebied: 

 goudgroene natuurzone, 

 zilvergroene natuurzone, 

 bronsgroene landschapszone en 

 buitengebied 

Het voorgenomen geluidscherm en de –wal zijn gelegen binnen de zone ‘overige bebouwd 

gebied’. Dit zijn gemengde woon/werkgebieden met voorzieningen, deels met een stedelijk 

karakter, deels met een dorps karakter. De accenten binnen deze gebieden liggen onder 

meer op transformatie van de regionale woningvoorraad, bereikbaarheid, een goede balans 

tussen voorzieningen en detailhandel, stedelijk groen en water en de kwaliteit van de 

leefomgeving.  

De aanleg van de geluidwerende voorzieningen past geheel binnen de accenten voor dit 

gebied.  

2.2.2 Omgevingsverordening Limburg 2014 

De omgevingsverordening bevat regels ter nadere uitwerking van de onderwerpen in het 

omgevingsplan. Er zijn geen specifieke regels van toepassing op de voorgenomen 

ontwikkeling.  

2.3 Gemeentelijk 

2.3.1 Ruimtelijke structuurvisie Stein 2015 - 2025 

De ruimtelijke structuurvisie van Stein (vastgesteld op 26 februari 2015) geeft ambitie, 

richting en koers aan de mogelijke ruimtelijke inrichting van de gemeente voor de nabije 

toekomst. Deze koers is gebaseerd op demografische, sociaal en economische trends en 

ontwikkelingen. Concreet betekent dit dat ontwikkelingen welke niet juridisch – 

planologisch inpasbaar zijn in een bestemmingsplan primair getoetst worden aan deze 

structuurvisie. De structuurvisie benoemt tevens de wijze waarop de gemeente invulling 
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denkt te geven aan de verwezenlijking van de ambitie en beleidskoers. In die context wordt 

aan de structuurvisie een uitvoeringsprogramma gekoppeld met projecten.  

 

De ontsluiting van de gemeente door autowegen, spoorwegen en water is goed. De opgave 

voor de toekomst is om dit goede netwerk ook optimaal te gebruiken voor die functies die 

daarom vragen: bijvoorbeeld de functie logistiek. Het verkeersnetwerk is tegelijkertijd ook 

een beperking door de gevolgen er van voor de leefbaarheid, met name vanwege 

geluidsoverlast en luchtkwaliteit. Daarnaast brengt het verkeersnetwerk risico’s met zich 

mee vanwege het vervoer van gevaarlijke stoffen. Het is zaak om de komende jaren te 

proberen die risico’s zoveel mogelijk te beperken. De aanleg van geluidschermen past 

geheel in deze visie.  
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3 Voorgenomen ontwikkeling 

Vanaf het viaduct (Cortenbachstraat) tot voorbij de Tiliastraat wordt over een lengte van 

circa 200 meter een geluidscherm aangelegd langs de snelweg A76. Vervolgens wordt over 

een lengte van circa 100 meter een geluidwal van grond aangelegd. De geluidwal en -

scherm krijgen een hoogte van drie meter, waarbij de geluidwal een talud heeft van 1:1,5. 

Het hart van de bestaande afrastering zal als hart fungeren voor het nieuwe geluidscherm. 

(zie afbeelding 3). 

 

Ten behoeve van de aanleg van de geluidwerende voorzieningen zal  een werkstrook van 

circa zes meter breed worden gekapt. Van deze strook ligt circa vier meter aan de 

noordzijde van het nieuwe scherm.  

Het geluidscherm is voorzien ter hoogte van de bestaande afrastering die nu op het talud 

ligt, en de particuliere kavels scheidt van het openbare groen.  

 

 
 
afbeelding 3 : ruimtebeslag ontwerp geluidscherm en –wal;  de tekening is ook als bijlage bijgevoegd. 
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4 Onderzoek sectorale aspecten 

Zoals al aangegeven ziet de afwijking van het bestemmingsplan enkel op het gebruik en 

bouwmogelijkheden, ten behoeve van geluidwerende voorzieningen.  Daar waar in dit 

hoofdstuk wordt gesproken over ‘de beoogde ontwikkeling’ gaat het dus enkel om de 

beoordeling van die specifieke afwijking. Alleen de relevante aspecten worden in dit 

hoofdstuk inhoudelijk behandeld. Aspecten die niet relevant zijn, worden, om volledig te 

zijn, alleen genoemd. 

 

4.1 Geluid 

De aanleg van scherm en wal is bedoeld om de geluidbelasting als gevolg van het 

wegverkeer op de A76 op de gevels van woningen en andere geluidgevoelige objecten te 

verminderen. Aan de oprichting van het scherm en de wal zelf zijn geen relevante 

geluidsaspecten verbonden. Nader onderzoek hiernaar is niet aan de orde. 

4.2 Bodem en grondwater 

Om te beoordelen of bodem en/of grondwater een belemmering vormt voor de beoogde 

ontwikkeling heeft LievenseCSO Milieu B.V. een verkennend bodemonderzoek1 conform de 

NEN 5740:2009 uitgevoerd ter plaatse van het voorgenomen geluidsscherm. De 

milieuhygiënische kwaliteit van de grond is met dit onderzoek vastgesteld. 

 

 De belangrijkste bevindingen uit het onderzoek zijn hieronder weergegeven: 

 tijdens het veldonderzoek is doorgaans een visueel schone bodem aangetroffen; 

 slechts in de ondergrond van boring 3 en 7 zijn maximaal sporen van puin aangetroffen; 

 tijdens het veldonderzoek zijn op het maaiveld en in het opgeboorde materiaal geen 

asbestverdachte materialen aangetroffen; 

 in de bovengrond zijn analytisch licht verhoogde gehalten kobalt en PCB (som 7) 

aangetoond. De licht verhoogde gehalten van kobalt houden vermoedelijk verband met 

het aangetroffen grind en kennen mogelijk een natuurlijke oorsprong. De oorsprong 

van de licht verhoogde PCB (som 7) waarde is onbekend; 

 De licht verhoogde gehalten in de bovengrond vormen geen belemmering voor de 

geplande werkzaamheden; 

 De boven- en ondergrond voldoen indicatief aan bodemkwaliteitsklasse ‘AW 2000’ en is 

vrij toepasbaar. 

 

Door de licht verhoogde gehalten in de grond wordt de hypothese dat de onderzoekslocatie 

onverdacht is voor bodemverontreiniging niet geheel aanvaard. De licht verhoogde 

gehalten in de grond brengen echter geen onaanvaardbare risico’s met zich mee. Er 

worden dan ook geen belemmeringen gezien voor het aanbrengen van een geluidswal / 

geluidsscherm. Uitgangspunt is dat de onderzoeksresultaten de aanleg niet in de weg staan. 

 

Conclusie: 

De kwaliteit van de bodem vormt geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling.  

                                                           
1
 LievenseCSO, Verkennend bodemonderzoek, kenmerk 16A017.RAP002.RR, d.d. 7 juli 2016. 
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4.3 Ecologie 

Omdat ten behoeve van de aanleg bos wordt gekapt (een werkstrook van ca 6 meter 

breed), kunnen beschermde dieren- en plantensoorten worden verstoord. In dat kader is 

een quick-scan2 uitgevoerd. Het doel van de quick-scan is om op basis van een 

literatuuronderzoek en een veldbezoek een inschatting te maken of: 

 beschermde flora- en faunasoorten op het plangebied en directe omgeving voorkomen; 

 de planontwikkeling mogelijk effect(en) heeft op de al dan niet aanwezige beschermde 

flora- en fauna-soorten en daarmee mogelijk strijdig is met de soortbescherming 

conform de Flora- en faunawet; 

 een noodzaak aanwezig is voor het uitvoeren van een nader onderzoek naar de 

mogelijk voorkomende beschermde flora- en faunasoorten, door een gerichte 

veldinventarisatie volgens de geldende protocollen; 

 de planontwikkeling plaatsvindt in of nabij een beschermd natuurgebied (zoals: Natura 

2000-gebied, Ecologische Hoofdstructuur (EHS/NNN) en beschermd Natuurmonument) 

en/of daarbij sprake is van de noodzaak voor het uitvoeren van een apart onderzoek in 

het kader van de Natuurbeschermingswet en/of de EHS (gebiedsbescherming/externe 

werking). 

 

Beschermde natuurgebieden 

Het plangebied heeft geen status in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 (Natura 

2000-gebied (Vogel- of Habitatrichtlijngebieden), beschermd Natuurmonument) en/of 

Ecologische Hoofdstructuur (EHS/NNN).  

 

Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied (‘Grensmaas) ligt op circa 1,5 kilometer ten westen 

van het plangebied. Gezien de locatie van het plangebied en de aard van de ingreep doet 

het voornemen geen afbreuk aan de instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-gebied. 

Een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 (ex. artikel 19d lid 1) is 

niet nodig. 

De EHS/NNN is gesitueerd op circa 600 meter ten westen van het plangebied. Het 

voornemen heeft door zijn locatie, aard en omvang geen negatieve invloed op de 

wezenlijke kenmerken en waarden van de EHS. Vanuit het provinciale natuurbeleid is er 

daarom geen bezwaar tegen de voorgenomen ingreep. Een nadere beoordeling is niet 

nodig. 

 

Beschermde dieren- en plantensoorten 

De zwaarder beschermde soorten (tabel 2 & 3 soorten) die volgens het literatuuronderzoek 

en/of veldbezoek mogelijk ter plaatse van het plangebied voorkomen zijn: 

1. Daslook;  

2. Eekhoorn en steenmarter; 

3. Vleermuizen; 

4. Alpenwatersalamander 

5. Vogelsoorten. 

 

                                                           
2
 LievenseCSO, Quick scan Natuurwetgeving aanleg geluidwal en –scherm A76 Stein 

16A017.RAP01.QS.JvM, d.d. 6 juni 2016 
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Ad 1. 2 en 4: Wanneer wordt gewerkt volgens een goedgekeurde gedragscode 

(bijvoorbeeld de Gedragscode Flora- en faunawet van de Rijkswaterstaat) kunnen de 

werkzaamheden doorgang vinden, zonder dat hiervoor een ontheffing nodig is. Op basis 

van de gedragscode wordt geadviseerd wordt om de werkzaamheden buiten de kwetsbare 

periode (15 maart - 15 augustus voor de daslook, 1 maart – 1 september voor de eekhoorn 

en steenmarter, 1 november – 1 april voor de alpenwatersalamander) uit te voeren.  

 

Ad. 3 Vleermuizen 

Het is mogelijk dat het plangebied en directe omgeving gebruikt wordt door vleermuizen 

als vliegroute, foerageer- en/of verblijfsgebied. De aanwezige bomen in het plangebied zijn 

in potentie het gehele jaar geschikt als verblijfplaats vanwege de aanwezigheid van holten, 

kieren en gaten en dergelijke. Het verdwijnen van bomen en open plaatsen zal mogelijk een 

negatief effect hebben op de aanwezigheid van deze soorten. Om te bepalen of het 

voornemen negatieve gevolgen heeft is een nader onderzoek naar het voorkomen en het 

terreingebruik van vleermuizen noodzakelijk. Dit onderzoek is inmiddels gestart, maar nog 

lopend op het moment van afronden van deze ruimtelijke onderbouwing. 

 

Ad. 5 Vogels 

Het plangebied biedt mogelijkheden als broedlocatie van diverse vogels. Voor het 

broedseizoen (verschilt per soort) wordt in de Flora- en faunawet geen standaardperiode 

aangehouden, doorgaans kan globaal uitgegaan worden van 15 maart tot 15 augustus. Er 

zijn geen jaarrond beschermde nesten aangetroffen ter plaatste en worden tevens niet 

verwacht.  

In het plangebied zijn aanwijzingen voor de aanwezigheid van spechten aangetroffen.  

Deze soorten (categorie 5 van de aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten, Dienst 

Regelingen 2009), die op zich geen jaarrond beschermde nesten hebben, zijn toch jaarrond 

beschermd als zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen, 

bijvoorbeeld als door het voornemen het overgrote deel van de nestlocaties of 

foerageergebied zal verdwijnen.  

In dit kader wordt geadviseerd om tijdens de aanleg zo min mogelijk bomen te kappen. 

Hierdoor blijft het bosmilieu behouden en zal zo min mogelijk schade aan beschermde 

soorten worden toegebracht. Specifiek wordt geadviseerd om de bomen met holtes zo veel 

mogelijk te sparen. Indien dit gerealiseerd kan worden is nader onderzoek naar spechten 

niet noodzakelijk. Als toch brede werkstroken noodzakelijk zijn is ook voor deze soorten 

nader onderzoek nodig. 

 

Zorgplicht 

De conform de Flora- en faunawet strikt beschermde rugstreeppad (tabel 3 soort) komt op 

dit moment niet in het plangebied voor. Omdat deze soort een uitgesproken pionierssoort 

met een voorkeur heeft voor primaire stadia in de ecologische successie betreft, kan deze 

snel opduiken op onder andere bouwterreinen. Vestiging (en daarmee een 

ontheffingsprocedure) van deze soort op ontwikkelingslocaties dient te worden voorkomen 

het plangebied volledig af te schermen met antiworteldoek voorafgaand aan het uitvoeren 

van mogelijke grondwerkzaamheden. Het antiworteldoek dient een hoogte van 40/50 

centimeter te hebben en vijf centimeter in de grond te worden geplaatst. Bovendien wordt 

aanbevolen het worteldoek te plaatsen in het late voorjaar en de zomer, voordat de 

rugstreeppad kans krijgt zich te vestigen in het gebied.  
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In juni 2016 is nader onderzoek3 uitgevoerd naar de vleermuizen en de 

alpenwatersalamander. Hieruit is het volgende gebleken: 

 Het plangebied fungeert als foerageergebied voor de gewone dwergvleermuis en de 

laatvlieger. Het plangebied vormt geen essentieel foerageergebied; 

 Er zijn geen essentiële vliegroutes vastgesteld; 

 Door de ingreep is geen negatief effect te verwachten op essentiële vliegroutes of op 

essentieel foerageergebied; 

 Er zijn geen zomer- en/of kraamverblijfplaatsen van vleermuizen waargenomen; 

 In het plangebied zijn geen paarverblijfplaatsen van vleermuizen waargenomen; 

 Er zijn geen winterverblijfplaatsen van vleermuizen waargenomen; 

 Met het uitvoeren van de werkzaamheden wordt de Flora- en faunawet ten aanzien 

van vleermuizen niet overtreden; 

 Het onderzoek heeft zoveel mogelijk plaatsgevonden volgens het Vleermuisprotocol 

2013 van de Gegevensautoriteit Natuur. Daarom kan gesteld worden dat het 

plangebied afdoende is geïnventariseerd; 

 In het plangebied is de Alpenwatersalamander niet aangetroffen. Een negatief effect 

van de ingreep op de Alpenwatersalamander is zodoende redelijkerwijs uitgesloten. 

 

Conclusie: 

Er zijn geen beschermde (natuur) gebieden in de omgeving die een negatieve invloed 

ondervinden van de beoogde ontwikkeling.  

 

Voor de soorten daslook, eekhoorn en steenmarter is geen ontheffing nodig als wordt 

gewerkt volgens een goedgekeurde gedragscode (bijvoorbeeld de Gedragscode Flora- en 

faunawet van de Rijkswaterstaat). In dat kader moet rekening gehouden met bepaalde 

gevoelige perioden. Als werkzaamheden toch plaats vinden in de gevoelige periode van 

(één van) deze soorten dan wordt geadviseerd met een nader onderzoek vast te stellen wat 

de functie van het plangebied is voor deze soorten.  

 

Uit het nader onderzoek is gebleken dat de werkzaamheden niet leiden tot het overtreden 

van verbodsbepalingen ten aanzien van vleermuizen. De alpenwatersalamander is niet 

aangetroffen.  

 

Geadviseerd wordt om: 

 Werkzaamheden buiten het broedseizoen uit te voeren, om broedende vogels niet te 

verstoren. Er is geen ontheffing mogelijk voor het verstoren van broedende vogels; 

 maatregelen te nemen om te voorkomen dat de rugstreeppad zich in het gebied kan 

vestigen. 

4.4 Archeologie 

Het onderdeel geluidwal ligt binnen de dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie’, met de 

specifieke aanduiding 1 (deels) en 2 (deels).  

                                                           
3
 Regelink Ecologie en landschap, Soortgericht onderzoek vleermuizen en Alpenwatersalamander | 

Aanleg geluidswal en -scherm A76 Stein | RA16287-01, rapportage d.d. 18 januari 2017 
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Volgens de planregels van het bestemmingsplan Kern Stein is het (onder meer) verboden 

gronden met deze dubbelbestemmingen op te hogen, zonder een omgevingsvergunning. 

Dit verbod is niet van toepassing als de ingreep niet dieper gaat dan 0,40 meter beneden 

maaiveld en minder dan 250 m² (aanduiding 1) of 2500 m² (aanduiding 2) beslaat. Gezien 

de mogelijke afmetingen van de geluidwal en het feit dat hiervoor, voor zo ver bekend, 

geen ingrepen onder maaiveld plaatsvinden, is geen omgevingsvergunning noodzakelijk en 

dus evenmin archeologisch onderzoek.  

Ter hoogte van het geplande geluidscherm, waarvoor wel ingrepen in de bodem nodig zijn, 

geldt geen dubbelbestemming voor archeologie.  

 

Om de aanleg van scherm en wal mogelijk te maken worden bomen gekapt. Wanneer ook 

de wortels worden verwijderd, is wel degelijk archeologisch onderzoek nodig.   

 

Conclusie: 

Het aspect archeologie vormt geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling. 

4.5 Luchtkwaliteit 

De voorgenomen aanleg van een geluidscherm en –wal zorgt niet voor een verandering van 

de concentraties verontreinigende stoffen in de lucht. Het aspect luchtkwaliteit is in dit 

kader niet relevant en wordt niet nader onderzocht of beschreven.  

4.6 Externe veiligheid 

Ten noorden van het plangebied, buiten de beoogde locatie van scherm en wal, liggen 

ondergrondse leidingen. De voorgenomen ontwikkeling heeft hierop geen invloed.  

Dit aspect is niet relevant voor de aanleg van het geluidscherm en de geluidwal. Er liggen 

geen leidingen onder deze  

4.7 Conclusie 

De verschillende relevante sectorale aspecten zijn onderzocht, dan wel kwalitatief 

beschreven. Uit de onderzoeken en de kwalitatieve beschrijvingen volgt dat deze aspecten 

geen belemmering vormen voor de beoogde ontwikkeling.  
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5 Uitvoerbaarheid 

5.1 Financiële en economische uitvoerbaarheid 

5.1.1 Kostenverhaal 

De aanvraag om een omgevingsvergunning (voor het afwijken van het bestemmingsplan) 

voorziet niet in de realisering van bouwplannen zoals bedoeld in artikel 6.2.1van het Bro. 

Een exploitatieplan of –overeenkomst is niet aan de orde.  

5.1.2 Economische uitvoerbaarheid 

Artikel 3.1.6 Bro bepaalt dat de economische uitvoerbaarheid van een bestemmingsplan en 

een omgevingsvergunning moet worden onderzocht. In dit geval levert het onderzoek het 

volgende op. De risico's verbonden aan de realisering van het project liggen bij de 

initiatiefnemende partij. Dit wordt vastgelegd in een overeenkomst tussen gemeente en 

initiatiefnemer.  

5.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

Het ontwerp van de omgevingsvergunning wordt gedurende 6 weken ter inzage gelegd en 

in die periode kan een ieder hierop een zienswijze indienen. Verder wordt vooroverleg 

gepleegd met de betrokken overheidsorganen en adviseurs op basis van het Besluit 

ruimtelijke ordening.  



 

 

Bijlagen
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1 Inleiding 

In opdracht van gemeente Stein heeft LievenseCSO Milieu B.V. een verkennend bodem-

onderzoek uitgevoerd ter plaatse van het toekomstige geluidsscherm langs de noordzijde 

van de A76 te Stein. De regionale ligging van de locatie is weergegeven in bijlage 1. 

 

De aanleiding voor dit bodemonderzoek betreft de voorgenomen aanleg van een 

geluidsscherm of geluidswal op de eerder genoemde locatie.  

 

Het doel van bodemonderzoek is het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van de 

grond ter plaatse van de aan te brengen geluidswal / geluidsscherm. Met dit 

bodemonderzoek wordt tevens de nulsituatie vast gelegd van het werkgebied. 

 

Het uitgevoerde onderzoek bestaat uit een vooronderzoek conform de NEN 5725:20091 en 

een verkennend bodemonderzoek conform de NEN 5740:2009+A1:20162. 

 

In hoofdstuk 2 worden de achtergronden van de onderzoekslocatie weergegeven, evenals 

de resultaten van het vooronderzoek en de daaruit voortvloeiende onderzoeksstrategie. In 

hoofdstuk 3 worden de uitgevoerde werkzaamheden, de certificering en de 

kwaliteitsborging besproken. Vervolgens worden in hoofdstuk 4 de onderzoeksresultaten 

weergegeven, die in hoofdstuk 5 worden geëvalueerd. Hoofdstuk 6 sluit af met de 

conclusies en aanbevelingen. 

 

Voor een uitleg van de in dit rapport gebruikte begrippen en afkortingen wordt verwezen 

naar bijlage 7.  

                                                           
1
 NEN 5725:2009 – Bodem – Landbodem – Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en 

nader onderzoek. 
2
 NEN 5740:2009+A1:2016 – Bodem – Landbodem – Strategie voor het uitvoeren van verkennend 

bodemonderzoek – Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond. 
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2 Achtergronden 

Voorafgaand aan het bodemonderzoek is een vooronderzoek conform de NEN 5725 

verricht. Tijdens het vooronderzoek is een locatie-inspectie uitgevoerd en zijn gegevens 

over de locatie opgevraagd bij de gemeente Stein en de Regionale uitvoeringsdienst Zuid-

Limburg. Daarnaast zijn gegevens over de bodemopbouw en de geohydrologie verzameld. 

Ook zijn historische kaarten en luchtfoto’s uit diverse jaargangen geraadpleegd.  

 

De resultaten van het vooronderzoek zijn in onderstaande paragrafen opgenomen. 

 

2.1 Locatiegegevens 

De locatie ligt op de noordelijke berm van de A76 te Stein tussen de autosnelweg en 

aangrenzende woonpercelen van de Cortenbachstraat, de Rentmeester Panneslegerstraat, 

de Tiliastraat en twee percelen aan de Stadhouderslaan.  Aan de Stadshouderlaan betreft 

het westelijk gelegen perceel het kinderdagcentrum 't Steyntje. Op het oostelijk gelegen 

perceel ligt het brandweercomplex van de gemeente Stein met aangrenzend een 

milieupark.  

 

In onderstaand overzicht zijn de algemene gegevens van de locatie opgenomen:  

 

Oppervlakte gehele perceel: ca. 3.100 m
2
 

Huidig gebruik: Bosstrook en groenstrook langs de A76 

Toekomstig gebruik: Geluidsscherm of geluidswal 

Aanwezige bebouwing: geen 

Aanwezige verharding: geen  

Bekende aanwezigheid tanks: voor zo ver bekend niet aanwezig (geweest) 

Bekende aanwezigheid asbest: onbekend 

Bekende aanwezigheid verontreinigingen: onbekend 

 

In bijlage 2 is een situatietekening van de onderzoekslocatie opgenomen. 

 

2.2 Locatiebezoek 

In het kader van het vooronderzoek is een locatie inspectie uitgevoerd. De locatie bestaat 

uit een bos- en groenstrook op de noordelijke berm van de A76. Zowel ten opzichte van de 

snelweg als ten opzichte van de noordelijk gelegen woonwijk is een dalende gradiënt 

aanwezig. De snelweg ligt circa 2 meter lager dan de onderzoekslocatie. Het vermoeden 

bestaat dat de locatie is opgehoogd met grond die is vrijgekomen bij de aanleg van de A76. 

Dit wordt deels bevestigd door de uitsnede uit het AHN2 (Actueel Hoogtebestand 

Nederland) waarop het uitgegraven tracé van de snelweg en de ophoging ter plaatse van de 

locatie duidelijk zichtbaar zijn.      
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Uitsnede AHN2: 

 

Tijdens de inspectie zijn zowel binnen de locatiegrenzen als in de directe omgeving geen 

potentieel bodemverdachte activiteiten waargenomen. Navolgende foto’s geven een 

impressie van de locatie. 

 

2.3 Geraadpleegde websites 

Op www.bodemloket.nl kan voor een geselecteerd gebied globale informatie worden 

opgevraagd met betrekking tot bodembedreigende activiteiten, uitgevoerde 

bodemonderzoeken, saneringen etc. Voor onderhavige locatie staan geen gegevens 

vermeld. 

 

Op www.topotijdreis.nl kan informatie worden ingewonnen met betrekking tot historische 

kaarten en luchtfoto's. Hierbij zijn topografische kaarten (schaal 1:25.000) uit diverse 

jaargangen bekeken vanaf ca. 1830 tot heden, zie §2.4. 

 

Op www.limburg.nl kan informatie worden geraadpleegd met betrekking tot de 

archeologische verwachtingswaarde en archeologische vondsten/monumenten in een 

bepaald gebied. Voor onderhavige locatie geldt dat deze deels een middelhoge en deels 

een lage verwachtingswaarde heeft voor archeologische vondsten. 

file://///maas-dc/data/CSO%20ZUID/Projecten/Lopend/LMV%20B-projecten/2016/16B083,%20Elsloo,%20voormalig%20woonwagenkampje,%20VO/Produkt/www.topotijdreis.nl%20
http://www.limburg.nl/
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2.4 Historische locatiegegevens 

Historisch gezien ligt de locatie ten oosten van de historische kern van Stein en maakt het 

onderdeel uit van het akkercomplex Moutheuvel. Vanaf het einde van de jaren ‘20 van de 

vorige eeuw ontstaat bebouwing ten westen van de locatie in het centrum van het 

akkercomplex. Deze bebouwing bestaat waarschijnlijk uit boerderijen met bijhorende 

erfgebouwen en evolueert eind jaren ’50 tot het gehucht De Leende. Ook ontstaan binnen 

het akkercomplex kleinschalige weilanden en boomgaarden. Door toedoen van de aanleg 

van de A76 en de uitbreiding van de kern van Stein met nieuwe woonwijken verdwijnt het 

agrarisch karakter van de locatie in de jaren ‘70. De nieuwbouwwijk ten noorden van de 

locatie en het kinderdagverblijf zijn vanaf 1979 zichtbaar op de topografische kaart.  

De huidige situatie met inplanting van het brandweercomplex is op de topografische kaart 

weergegeven vanaf 1999.  Onderstaand zijn enkele uitsnedes van historische kaarten 

weergegeven. Deze zijn afkomstig van www.topotijdreis.nl. 
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2.5 Regionale bodemopbouw en geohydrologie 

De maaiveldhoogte van de onderzoekslocatie bevindt zich circa 65 m +NAP. De 

grondwaterspiegel bevindt zich circa 23 m +NAP. Volgens TNO-kaarten bevindt het 

grondwater zich derhalve op circa 42 m-mv en stroomt noordwestelijk richting de Maas.  

 

De regionale bodemopbouw kan worden geschematiseerd zoals weergegeven in Tabel 2.1. 

 

Tabel 2.1 Regionale bodemopbouw 

Diepte Formatie naam Formatie opbouw Geohydrologische 

(m-mv)   opbouw 

0-10 Boxtel löss matig doorlatende laag 

10-120 Afzettingen van 

Laagterras en 

middenterras 

grindrijke afzettingen 1
e 

watervoerend pakket 

120-170 Breda fijne, vaak silt- en kleihoudende zanden matig doorlatende laag 

170-220 Rupel en Tongeren klei- en glauconiethoudend zand scheidende laag 

220-330 Gulpen, Maastricht en 

Houthem 

kalksteen 2
e 

watervoerend pakket 

330-400 Vaals en Aken uiterst fijnzandig en lemig materiaal matig doorlatende laag 

(plaatselijk 

watervoerend) 

>400 Carboonafzettingen schalierijke afzettingen ondoorlatende basis 

 bron : Dienst Grondwaterverkenning TNO, 1985, kaartblad 60, West  

 

De onderzoekslocatie bevindt zich niet in of nabij een grondwaterbeschermingsgebied. Het 

dichtstbijzijnde grondwaterbeschermingsgebied ligt circa 4,5 km zuidwaarts. 

2.6 Reeds uitgevoerde bodemonderzoeken 

Voor onderhavige locatie en haar directe omgeving zijn noch bij de gemeente Stein, noch 

bij de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg gegevens over reeds uitgevoerde 

bodemonderzoeken bekend.   
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2.7 Hypothese en onderzoeksstrategie  

Op basis van de resultaten van het vooronderzoek is de locatie beschouwd als onverdacht 

met betrekking tot het voorkomen van bodemverontreiniging. Hieruit volgt voor het 

bodemonderzoek de bijhorende onderzoeksstrategie ONV (strategie voor een onverdachte 

locatie) uit de vigerende NEN 5740:2009+A1:2016. 

 

De bovenstaande hypothese wordt met behulp van dit bodemonderzoek getoetst. In de 

navolgende hoofdstukken worden de uitgevoerde werkzaamheden en de 

onderzoeksresultaten besproken.  
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3 Uitgevoerd onderzoek 

3.1 Onderzoeksopzet 

Op basis van de vastgestelde hypothese en onderzoeksstrategie is voor het 

bodemonderzoek het volgende onderzoeksprogramma uitgevoerd: 

 

Tabel 3.1 Onderzoeksprogramma bodemonderzoek 

Onderzoekslocatie Veldwerk* Analyses  

Boring tot 0,5 m -mv Boring tot 2,0 m -mv 

Geluidscherm/wal 
langs de A76 te Stein 

(ca. 3.100 m
2
) 

 10x  3x 

  

2x bovengrond 

1x ondergrond 

 Standaardpakket grond: 9 metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink), 
PAK, PCB, minerale olie, organisch stof- en lutumpercentage; 

 Aangezien het grondwater zich op meer dan 40 m-mv bevindt wordt, conform de NEN 5740, er geen 
grondwateronderzoek uitgevoerd. 

 

Het onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in de bodem heeft zich beperkt tot het 

doen van waarnemingen tijdens de locatie-inspectie en tijdens het boren. Dit 

asbestonderzoek is indicatief en valt niet onder het BRL SIKB 2000-certificaat.  

3.2 Veldonderzoek  

LievenseCSO Milieu B.V. te Bunnik is door Eerland Certification gecertificeerd voor de ISO 

9001- en 14001-normen, VCA** en in het kader van de Regeling Kwalibo is LievenseCSO 

Milieu B.V. te Bunnik ook gecertificeerd voor de BRL SIKB 1000, 2000 en 6000. Ten slotte is 

LievenseCSO Milieu B.V. te Bunnik door Eerland Certification ook gecertificeerd voor de SC-

540 en de CO2-prestatieladder trede 5. 

 

LievenseCSO Milieu B.V. heeft haar veldwerk uitbesteed aan veldwerkbedrijf Sialtech B.V. 

Sialtech is door SGS Intron gecertificeerd voor de ISO 9001-norm, VCA** en in het kader 

van de Regeling Kwalibo voor dit onderzoek de BRL SIKB 1000, 2000, 2100 en 6000. 

 

Het veldwerk is uitgevoerd op 2 juni 2016 onder het BRL SIKB protocol 2001 door de 

erkende veldwerker de heer M. van Rennes van Sialtech B.V. en de in opleiding zijnde 

veldwerker de heer R. Roggen van LievenseCSO Milieu B.V.   

 

Aangezien de onderzoekslocatie geen eigendom is van LievenseCSO Milieu B.V., Sialtech 

B.V. of daaraan gelieerde ondernemingen, is voldaan aan de eisen van onafhankelijkheid uit 

de BRL SIKB 2000. 

 

Tijdens de uitvoering van het veldwerk zijn geen kritieke afwijkingen opgetreden van de 

protocollen beschreven in de BRL SIKB 2000. 

 

De verrichte meetpunten zijn ingemeten ten opzichte van een vast punt en op de tekening 

van bijlage 2 weergegeven. 
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3.3 Laboratoriumonderzoek 

De chemische analyses zijn uitgevoerd door de IEC 17025-geaccrediteerde en AS3000-

erkende laboratorium ALcontrol Laboratories te Rotterdam.  

 

Ernst en Spoed 

Er is sprake van een geval van ernstige verontreiniging indien in meer dan 25m3 

bodemvolume in het geval van grond- of sedimentverontreiniging, of in meer dan 100 m3 

bodemvolume in het geval van grondwaterverontreiniging, het gemiddelde gehalte de 

interventiewaarde overschrijdt. 

 

De spoedeisendheid van de sanering is afhankelijk van de actuele risico’s van de ernstige 

verontreiniging voor de volksgezondheid, het ecosysteem en verspreiding via het 

grondwater. Indien geen sprake is van actuele risico’s, dan hebben saneringsmaatregelen 

geen spoed. 

 

Zorgplicht 

Voor bodemverontreiniging die zijn ontstaan na 1 januari 1987 geldt het zorgplichtartikel 

(artikel 13 Wet bodembescherming). Hierin wordt bepaald dat een ieder verplicht is alle 

maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem/haar kunnen worden gevergd om 

aantasting van de bodem te voorkomen, danwel de bodem te saneren en de gevolgen van 

verontreiniging te beperken of zo veel mogelijk ongedaan te maken. De saneringsnoodzaak 

bij zorgplichtsaneringen is in principe onafhankelijk van de ernst van de verontreiniging of  

de spoedeisenheid.  

 

Wet Bodem Bescherming (WBB) 

De analyseresultaten zijn getoetst aan de door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu 

vastgestelde achtergrond- en interventiewaarden voor grond. De achtergrondwaarden voor 

grond (AW2000) zijn vastgelegd in de Regeling bodemkwaliteit. De interventiewaarden 

voor grond en de streef- en interventiewaarden voor grondwater zijn vastgelegd in de 

Circulaire bodemsanering 2013, per 1 juli 2013 (Staatscourant 2013, 16675). 
 

De betekenis van deze waarden is als volgt: 

 Achtergrondwaarde grond/streefwaarde grondwater: bij een gehalte lager dan de 

achtergrondwaarde voor grond en de streefwaarde voor grondwater wordt gesproken 

over niet verontreinigde bodem. Wanneer een gemeten gehalte de achtergrondwaarde 

of de streefwaarde overschrijdt, wordt gesproken over een licht verhoogd gehalte of 

een lichte verontreiniging. 

 Interventiewaarde: wanneer een gemeten gehalte hoger is dan de interventiewaarde 

wordt gesproken over een sterke verontreiniging of sterk verhoogd gehalte.   

 

De achtergrond- en interventiewaarden gelden voor een zogenaamde standaardbodem: 

bodem met een lutumgehalte van 25% en een organischestofgehalte van 10% . Conform de 

Regeling bodemkwaliteit worden de analyseresultaten op basis van het gemeten lutum- en 

organischestofgehalte omgerekend naar deze standaardbodem en vervolgens getoetst.  
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Naast de achtergrond-, en interventiewaarde is er een zogenaamde tussenwaarde.  Dit is 

het gemiddelde van de achtergrond- en de interventiewaarde. Overschrijding van de 

tussenwaarde wordt een matig verhoogd gehalte of matige verontreiniging genoemd. Deze 

waarde kan, afhankelijk van het doel van het onderzoek, als triggerwaarde worden 

gehanteerd voor het uitvoeren van een nader onderzoek. 
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4 Resultaten 

4.1 Veldonderzoek 

In het westelijk deel van de onderzoekslocatie bestaat de toplaag van de bovengrond uit 

een grijsbruin, sterk humeus, zwak siltig zandpakket. In het oostelijk deel bestaat deze 

toplaag uit een donkergrijs, zwak humeus, zandige leemlaag. Onder de toplaag bevindt zich 

een homogeen, plaatselijk grindhoudend, lichtbruin leempakket. In de bovengrond zijn 

tijdens het veldonderzoek geen bodemvreemde materialen waargenomen.  

 

De ondergrond bestaat uit licht bruin, zwak tot sterk zandige leem met plaatselijk 

bodemvreemd materiaal. In tabel 4.1 zijn de afwijkende zintuiglijke waarnemingen 

weergegeven. Op circa 1,50 m -mv zijn binnen de verschillende boorprofielen ongeroerde, 

natuurlijke leemafzettingen waargenomen (C-Löss).  

 

Tabel 4.1 Afwijkende zintuigelijke waarnemingen 

Boring Traject (m -mv) Einddiepte (m -mv) Grondsoort Zintuiglijke waarnemingen 

3  1,10 – 1,50  2,00 leem sporen puin 

7  0,04 – 1,10  2,00 leem sporen puin 

4.2 Laboratoriumonderzoek 

De analyseresultaten van de grond(meng)monsters zijn opgenomen in bijlage 5 en in bijlage 

4 de getoetste analyseresultaten. In tabel 4.2 zijn de naar standaard bodem omgerekende 

analyseresultaten weergegeven.   

 

Tabel 4.2 Analyseresultaten grond (samenvatting) 

Mengmonster Deelmonsters 

(m-mv) 

Afwijkende 
waarnemingen 

Resultaat Toetsing 

Parameter Gehalte 
(mg/kg d.s.) 

Wbb Bbk T&F 

MM01 

(leem) 

01 (0,05 – 0,50) 

03 (0,15 - 0,60) 

04 (0,10 - 0,50) 

06 (0,04 - 0,50 

07 (0,04 - 0,54) 

- Kobalt 18,7 ■ 

 

AW2000 geen 

MM02 

(leem) 

08 (0,04 - 0,50) 

09 (0,00 - 0,50) 

10 (0,05 - 0,50) 

11 (0,05 - 0,55) 

13 (0,08 - 0,50) 

- Kobalt 

Som PCB (7) 

17,3 

0,027 

■ 

■ 

AW2000 geen 

MM03 

(leem) 

03 (1,10 - 1,50) 

07 (1,10 - 1,60) 

11 (1,10 - 1,60) 

sporen puin - - - 

AW2000 geen 

Legenda: 

m-mv  meter minus maaiveld; 

Wbb  Wet bodembescherming; 

Bbk  Besluit bodemkwaliteit; 

T&F Veiligheidsklasse; 
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■  groter dan de landelijke achtergrondwaarde, maar kleiner dan of gelijk aan de tussenwaarde; 

■■  groter dan de tussenwaarde, maar kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde; 

■■■  groter dan de interventiewaarde. 
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5 Conclusies en aanbevelingen 

5.1 Conclusies 

In opdracht van de gemeente Stein heeft LievenseCSO Milieu B.V. een verkennend 

bodemonderzoek conform de NEN 5740:2009 uitgevoerd ter plaatse van een te realiseren 

geluidsscherm of wal te Stein. De milieuhygiënische kwaliteit van de grond is met dit 

onderzoek vastgesteld. 

 

 De belangrijkste bevindingen uit het onderzoek zijn hieronder weergegeven: 

 tijdens het veldonderzoek is doorgaans een visueel schone bodem aangetroffen; 

 Slechts in de ondergrond van boring 3 en 7 zijn maximaal sporen van puin aangetroffen; 

 tijdens het veldonderzoek zijn op het maaiveld en in het opgeboorde materiaal geen 

asbestverdachte materialen aangetroffen; 

 in de bovengrond zijn analytisch licht verhoogde gehalten kobalt en PCB (som 7) 

aangetoond. De licht verhoogde gehalten van kobalt houden vermoedelijk verband met 

het aangetroffen grind en kennen mogelijk een natuurlijke oorsprong. De oorsprong 

van de licht verhoogde PCB (som 7) waarde is onbekend; 

 De licht verhoogde gehalten in de bovengrond vormen geen belemmering voor de 

geplande werkzaamheden; 

 De boven- en ondergrond voldoen indicatief aan bodemkwaliteitsklasse ‘AW 2000’ en is 

vrij toepasbaar. 

 

Door de licht verhoogde gehalten in de grond wordt de hypothese dat de onderzoekslocatie 

onverdacht is voor bodemverontreiniging niet geheel aanvaard. 

 

De licht verhoogde gehalten in de grond brengen geen onaanvaardbare risico’s met zich 

mee. Er worden dan ook geen belemmeringen gezien voor het aanbrengen van een 

geluidswal / geluidsscherm. 

5.2 Aanbevelingen 

Wanneer in de toekomst graafwerkzaamheden plaatsvinden, dient rekening gehouden te 

worden met de voorwaarden zoals omschreven in bijlage 6 (grondverzet). 

 



 

 

Bijlagen
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Bijlage 1 Regionale ligging van de onderzoekslocatie 
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750 m5002500

25.000Schaal 1: Formaat

Titel
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Bijlage
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Datum tekening
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A4

Gemeente Stein

16A017

Geluidsschem A76 te Stein
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Topografische kaart (Urmond (68D)

K.Verheggen

M.van Rennes (Sialtech)

2-6-2016

16-6-2016
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Bijlage 2 Situatietekening onderzoekslocatie  
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03
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07
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Legenda

Boring tot 0,5 m-mv
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Schaal 1: Formaat
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Opdrachtgever
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Subtitel

Bijlage
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A3

Gemeente Stein

16A017

Geluidsschem A76 te Stein
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-

K.Verheggen

M.van Rennes (Sialtech)

2-6-2016

16-6-2016

2
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Bijlage 3 Profielbeschrijvingen   



Projectcode: 16A017

Projectnaam: geluidsscherm A76 Stein

Opdrachtgever: Gemeente Stein

Pagina 1Pagina 1 / 4

getekend volgens NEN 5104

Boring: 01

Datum: 02-06-2016

0

50

1

2

bosgrond0

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, 
sterk humeus, geen olie-water 
reactie, donker grijsbruin, 
Edelmanboor, bosgrond

-5

Leem, zwak zandig, zwak 
wortelhoudend, gebiedseigen, 
geen olie-water reactie, licht 
beigebruin, Edelmanboor

-50

Boring: 02

Datum: 02-06-2016

0

50

1

2

bosgrond0

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, 
sterk humeus, geen olie-water 
reactie, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

-4

Leem, zwak zandig, zwak 
wortelhoudend, gebiedseigen, 
sporen grind, gebiedseigen, 
geen olie-water reactie, licht 
beigebruin, Edelmanboor

-50

Boring: 03

Datum: 02-06-2016

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

bosgrond0

Leem, zwak zandig, matig 
wortelhoudend, gebiedseigen, 
geen olie-water reactie, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

-15

Leem, zwak zandig, zwak 
wortelhoudend, gebiedseigen, 
geen olie-water reactie, licht 
beigebruin, Edelmanboor

-60

Leem, zwak zandig, sporen 
grind, gebiedseigen, geen 
olie-water reactie, licht 
beigebruin, Edelmanboor

-110

Leem, sterk zandig, sporen 
puin, antropogeen, geen 
olie-water reactie, licht 
bruingrijs, Edelmanboor

-150

Leem, sterk zandig, zwak 
wortelhoudend, gebiedseigen, 
geen olie-water reactie, licht 
beigebruin, Edelmanboor

-200

Boring: 04

Datum: 02-06-2016

0

50

1

2

bosgrond0

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, 
sterk humeus, geen olie-water 
reactie, donker bruingrijs, 
Edelmanboor

-10

Leem, zwak zandig, zwak 
wortelhoudend, gebiedseigen, 
geen olie-water reactie, licht 
bruingrijs, Edelmanboor

-50



Projectcode: 16A017

Projectnaam: geluidsscherm A76 Stein

Opdrachtgever: Gemeente Stein

Pagina 2Pagina 2 / 4

getekend volgens NEN 5104

Boring: 05

Datum: 02-06-2016

0

50

1

2

bosgrond0

Leem, zwak zandig, zwak 
humeus, zwak wortelhoudend, 
gebiedseigen, geen olie-water 
reactie, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

-5

Leem, zwak zandig, zwak 
wortelhoudend, gebiedseigen, 
sporen grind, gebiedseigen, 
geen olie-water reactie, licht 
grijsbruin, Edelmanboor

-50

Boring: 06

Datum: 02-06-2016

0

50

1

2

bosgrond0

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, 
sterk humeus, sporen grind, 
gebiedseigen, geen olie-water 
reactie, donker bruingrijs, 
Edelmanboor

-4

Leem, zwak zandig, sporen 
grind, gebiedseigen, sporen 
wortels, gebiedseigen, geen 
olie-water reactie, licht 
beigebruin, Edelmanboor

-50

Boring: 07

Datum: 02-06-2016

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

6

bosgrond0

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, 
sterk humeus, matig 
wortelhoudend, gebiedseigen, 
geen olie-water reactie, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

-4

Leem, zwak zandig, sporen 
wortels, gebiedseigen, sporen 
puin, antropogeen, geen 
olie-water reactie, donker 
bruingrijs, Edelmanboor

-110

Leem, sterk zandig, sporen 
grind, gebiedseigen, geen 
olie-water reactie, licht 
beigebruin, Edelmanboor

-200

Boring: 08

Datum: 02-06-2016

0

50

1

2

bosgrond0

Leem, zwak zandig, zwak 
humeus, matig wortelhoudend, 
gebiedseigen, geen olie-water 
reactie, licht grijsbruin, 
Edelmanboor

-4

Leem, zwak zandig, zwak 
wortelhoudend, gebiedseigen, 
geen olie-water reactie, licht 
beigebruin, Edelmanboor

-50



Projectcode: 16A017

Projectnaam: geluidsscherm A76 Stein

Opdrachtgever: Gemeente Stein

Pagina 3Pagina 3 / 4

getekend volgens NEN 5104

Boring: 09

Datum: 02-06-2016

0

50

1

bosgrond0

Leem, zwak zandig, zwak 
wortelhoudend, gebiedseigen, 
geen olie-water reactie, licht 
bruingrijs, Edelmanboor

-50

Boring: 10

Datum: 02-06-2016

0

50

1

2

bosgrond0

Leem, zwak zandig, zwak 
humeus, zwak wortelhoudend, 
gebiedseigen, geen olie-water 
reactie, donker bruingrijs, 
Edelmanboor

-5

Leem, zwak zandig, zwak 
wortelhoudend, gebiedseigen, 
geen olie-water reactie, licht 
beigebruin, Edelmanboor

-50

Boring: 11

Datum: 02-06-2016

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

6

bosgrond0

Leem, zwak zandig, zwak 
humeus, matig wortelhoudend, 
gebiedseigen, geen olie-water 
reactie, licht bruingrijs, 
Edelmanboor

-5

Leem, zwak zandig, matig 
grindhoudend, antropogeen, 
geen olie-water reactie, licht 
beigebruin, Edelmanboor-60

Leem, zwak zandig, geen 
olie-water reactie, licht 
beigebruin, Edelmanboor

-160

Leem, sterk zandig, laagjes 
zand, gebiedseigen, geen 
olie-water reactie, Edelmanboor

-200

Boring: 12

Datum: 02-06-2016

0

50

1

2

bosgrond0

Leem, zwak zandig, zwak 
humeus, matig wortelhoudend, 
gebiedseigen, geen olie-water 
reactie, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

-5

Leem, sterk zandig, matig 
grindhoudend, gebiedseigen, 
geen olie-water reactie, licht 
beigebruin, Edelmanboor

-50



Projectcode: 16A017

Projectnaam: geluidsscherm A76 Stein

Opdrachtgever: Gemeente Stein

Pagina 4Pagina 4 / 4

getekend volgens NEN 5104

Boring: 13

Datum: 02-06-2016

0

50

1

2

bosgrond0

Leem, zwak zandig, matig 
humeus, sporen grind, 
gebiedseigen, zwak 
wortelhoudend, gebiedseigen, 
geen olie-water reactie, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

-8

Leem, zwak zandig, sporen 
grind, gebiedseigen, geen 
olie-water reactie, Edelmanboor

-50
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Bijlage 4  Toetsingstabellen grond  



Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 2.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 12.0.0,  toetsingsdatum: 13-06-2016 - 10:29) 

 
Projectcode geluidsscherm A76 Stein 
Projectnaam 16A017 
Monsteromschrijving MM01_BG 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Altijd toepasbaar 
  

Analyse Eenheid  AR  BT  AT  AC  BC  AW  T  I  RBK 
           

droge stof % 81,0 81  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 2,5 2,5  --      
           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 8,7 8,7  --      
           

METALEN 
barium

+
 mg/kg 62 131 131  --   920 20 

cadmium mg/kg 0,26 0,398 0,398  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 9,2 18,7 18,7 * WO 15 102 190 3 
koper mg/kg 9,8 16,2 16,2  <=AW 40 115 190 5 
kwik mg/kg <0,05 0,0452 0,0452  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 18 25 25  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0,5 0,35 0,35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 16 29,9 29,9  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 57 99,9 99,9  <=AW 140 430 720 20 
           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0,01 0,007  -- -     
fenantreen mg/kg <0,01 0,007  -- -     
antraceen mg/kg <0,01 0,007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0,02 0,02  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0,02 0,02  -- -     
chryseen mg/kg 0,02 0,02  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0,01 0,01  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0,01 0,01  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0,01 0,01  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0,01 0,01  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0,121 0,121 0,121  <=AW 1.5 21 40 0.35 
           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 2,8  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 2,8  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 2,8  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 2,8  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 2,8  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 2,8  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 2,8  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4,9 19,6 19,6  <=AW 20 510 1000 4.9 
           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 14  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 14  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg <5 14  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 14  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 56 56  <=AW 190 2595 5000 35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12315132-001 MM01_BG 01 (5-50) 03 (15-60) 04 (10-50) 06 (4-50) 07 (4-54) 
 



 
Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 2.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 12.0.0,  toetsingsdatum: 13-06-2016 - 10:29) 

 
Projectcode geluidsscherm A76 Stein 
Projectnaam 16A017 
Monsteromschrijving MM02_BG 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Altijd toepasbaar 
  

Analyse Eenheid  AR  BT  AT  AC  BC  AW  T  I  RBK 
           

droge stof % 82,8 82,8  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 1,7 1,7  --      
           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 6,6 6,6  --      
           

METALEN 
barium

+
 mg/kg 54 133 133  --   920 20 

cadmium mg/kg 0,32 0,515 0,515  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 7,4 17,3 17,3 * WO 15 102 190 3 
koper mg/kg 11 19,6 19,6  <=AW 40 115 190 5 
kwik mg/kg <0,05 0,0468 0,0468  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 24 34,8 34,8  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 0,55 0,55 0,55  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 14 29,5 29,5  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 61 117 117  <=AW 140 430 720 20 
           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0,01 0,007  -- -     
fenantreen mg/kg 0,02 0,02  -- -     
antraceen mg/kg <0,01 0,007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0,04 0,04  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0,03 0,03  -- -     
chryseen mg/kg 0,03 0,03  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0,02 0,02  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0,02 0,02  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0,02 0,02  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0,02 0,02  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0,214 0,214 0,214  <=AW 1.5 21 40 0.35 
           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 3,5  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 3,5  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 3,5  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 3,5  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 3,5  -- -     
PCB 153 ug/kg 1,2 6  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 3,5  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 5,4 27 27 * WO 20 510 1000 4.9 
           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 17,5  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 17,5  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg <5 17,5  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 17,5  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 70  <=AW 190 2595 5000 35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12315132-002 MM02_BG 08 (4-50) 09 (0-50) 10 (5-50) 11 (5-55) 13 (8-50) 
 



 
Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 2.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 12.0.0,  toetsingsdatum: 13-06-2016 - 10:29) 

 
Projectcode geluidsscherm A76 Stein 
Projectnaam 16A017 
Monsteromschrijving MM03_OG 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Altijd toepasbaar 
  

Analyse Eenheid  AR  BT  AT  AC  BC  AW  T  I  RBK 
           

droge stof % 89,4 89,4  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 1,2 1,2  --      
           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 8,3 8,3  --      
           

METALEN 
barium

+
 mg/kg 41 88,9 88,9  --   920 20 

cadmium mg/kg <0,2 0,22 0,22  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 6,4 13,3 13,3  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 8,0 13,6 13,6  <=AW 40 115 190 5 
kwik mg/kg <0,05 0,0456 0,0456  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 15 21,1 21,1  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0,5 0,35 0,35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 13 24,9 24,9  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 40 71,9 71,9  <=AW 140 430 720 20 
           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0,01 0,007  -- -     
fenantreen mg/kg 0,03 0,03  -- -     
antraceen mg/kg <0,01 0,007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0,06 0,06  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0,03 0,03  -- -     
chryseen mg/kg 0,04 0,04  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0,02 0,02  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0,03 0,03  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0,02 0,02  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0,02 0,02  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0,264 0,264 0,264  <=AW 1.5 21 40 0.35 
           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 3,5  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 3,5  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 3,5  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 3,5  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 3,5  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 3,5  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 3,5  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4,9 24,5 24,5  <=AW 20 510 1000 4.9 
           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 17,5  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 17,5  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg <5 17,5  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 17,5  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 70  <=AW 190 2595 5000 35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12315132-003 MM03_OG 03 (110-150) 07 (110-160) 11 (110-160) 
 



 
Legenda 
   
Verklaring kolommen   
AR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
AT  ALcontrol toetsings resultaat (door ALcontrol berekend) 
AC  ALcontrol toetsings conclusie (door ALcontrol bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door ALcontrol beheerd) 
T  Tussenwaarde (door ALcontrol berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door ALcontrol beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt :zorgplicht van toepassing 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
NT>I  Niet Toepasbaar > Interventiewaarde 
NT  Niet toepasbaar 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 

de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd) 
BT/BC 
gem 

 gemiddelde op basis van standaard bodemtype (humus 10% en lutum 25%) 

   
Kleur informatie   
Rood   
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) of groter dan de B waarde (component niveau) 
  Klasse wonen of klasse industrie (monsterniveau) 
Blauw  >= Achtergrond waarde (BI < 0.5), > streefwaarde, industrie of wonen 
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ALcontrol B.V.

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.alcontrol.nl

LievenseCSO Milieu B.V.

Roggen

Postbus 1323

6201 BH  MAASTRICHT

Uw projectnaam : geluidsscherm A76 Stein

Uw projectnummer : 16A017

ALcontrol rapportnummer : 12315132, versienummer: 1

Rapport-verificatienummer : TQ1ZIMX1

Rotterdam, 12-06-2016

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 16A017.

Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend

betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project

zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door

ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger

vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen

vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere

informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u

vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin

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

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

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM01_BG 01 (5-50) 03 (15-60) 04 (10-50) 06 (4-50) 07 (4-54)

002 Grond (AS3000) MM02_BG 08 (4-50) 09 (0-50) 10 (5-50) 11 (5-55) 13 (8-50)

003 Grond (AS3000) MM03_OG 03 (110-150) 07 (110-160) 11 (110-160)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

droge stof gew.-% S 81.0
 

82.8
 

89.4
 

 
 

 
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

aard van de artefacten - S geen
 

geen
 

geen
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 2.5
 

1.7
 

1.2
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) % vd DS S 8.7
 

6.6
 

8.3
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN

barium mg/kgds S 62
 

54
 

41
 

 
 

 
 

cadmium mg/kgds S 0.26
 

0.32
 

<0.2
 

 
 

 
 

kobalt mg/kgds S 9.2
 

7.4
 

6.4
 

 
 

 
 

koper mg/kgds S 9.8
 

11
 

8.0
 

 
 

 
 

kwik mg/kgds S <0.05
 

<0.05
 

<0.05
 

 
 

 
 

lood mg/kgds S 18
 

24
 

15
 

 
 

 
 

molybdeen mg/kgds S <0.5
 

0.55
 

<0.5
 

 
 

 
 

nikkel mg/kgds S 16
 

14
 

13
 

 
 

 
 

zink mg/kgds S 57
 

61
 

40
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen mg/kgds S <0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

 
 

 
 

fenantreen mg/kgds S <0.01
 

0.02
 

0.03
 

 
 

 
 

antraceen mg/kgds S <0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

 
 

 
 

fluoranteen mg/kgds S 0.02
 

0.04
 

0.06
 

 
 

 
 

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.02
 

0.03
 

0.03
 

 
 

 
 

chryseen mg/kgds S 0.02
 

0.03
 

0.04
 

 
 

 
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.01
 

0.02
 

0.02
 

 
 

 
 

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.01
 

0.02
 

0.03
 

 
 

 
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.01
 

0.02
 

0.02
 

 
 

 
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.01
 

0.02
 

0.02
 

 
 

 
 

pak-totaal (10 van VROM)

(0.7 factor)

mg/kgds S 0.121
1)

0.214
1)

0.264
1)

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

PCB 52 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

PCB 101 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

PCB 118 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

PCB 138 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

PCB 153 µg/kgds S <1
 

1.2
 

<1
 

 
 

 
 

PCB 180 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

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

5.4
1)

4.9
1)

 
 

 
 

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

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

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM01_BG 01 (5-50) 03 (15-60) 04 (10-50) 06 (4-50) 07 (4-54)

002 Grond (AS3000) MM02_BG 08 (4-50) 09 (0-50) 10 (5-50) 11 (5-55) 13 (8-50)

003 Grond (AS3000) MM03_OG 03 (110-150) 07 (110-160) 11 (110-160)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

MINERALE OLIE

fractie C10-C12 mg/kgds  <5
 

<5
 

<5
 

 
 

 
 

fractie C12-C22 mg/kgds  <5
 

<5
 

<5
 

 
 

 
 

fractie C22-C30 mg/kgds  <5
 

<5
 

<5
 

 
 

 
 

fractie C30-C40 mg/kgds  <5
 

<5
 

<5
 

 
 

 
 

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20
 

<20
 

<20
 

 
 

 
 

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

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

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

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

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934.

Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010-3

lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4

barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform ISO 22036).

cadmium Grond (AS3000) Idem

kobalt Grond (AS3000) Idem

koper Grond (AS3000) Idem

kwik Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961,

meting conform NEN-ISO 16772)

lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform ISO 22036).

molybdeen Grond (AS3000) Idem

nikkel Grond (AS3000) Idem

zink Grond (AS3000) Idem

naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6

fenantreen Grond (AS3000) Idem

antraceen Grond (AS3000) Idem

fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem

chryseen Grond (AS3000) Idem

benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem

benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem

indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem

pak-totaal (10 van VROM) (0.7

factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8

PCB 52 Grond (AS3000) Idem

PCB 101 Grond (AS3000) Idem

PCB 118 Grond (AS3000) Idem

PCB 138 Grond (AS3000) Idem

PCB 153 Grond (AS3000) Idem

PCB 180 Grond (AS3000) Idem

som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform prestatieblad 3010-7 Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y5519155 02-06-2016 02-06-2016 ALC201  

001 Y5517905 02-06-2016 02-06-2016 ALC201  

001 Y5519165 02-06-2016 02-06-2016 ALC201  

001 Y5689307 02-06-2016 02-06-2016 ALC201  

001 Y5519163 02-06-2016 02-06-2016 ALC201  

002 Y5518026 02-06-2016 02-06-2016 ALC201  

002 Y5689293 02-06-2016 02-06-2016 ALC201  
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
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Bijlage 6  Grondverzet, sloop en asbest 

Grondverzet 

Grond kan om diverse redenen vrijkomen op een locatie. Voordat grond (elders) kan 

worden toegepast dan wel kan worden hergebruikt, dient duidelijk te zijn of het gaat om: 

 schone grond (vrij toepasbaar); 

 licht en matig verontreinigde hergebruiksgrond (kan op locatie en/of buiten de locatie 

worden toegepast als bodem of worden toegepast in een werk); 

 sterk verontreinigde grond met immobiele verontreiniging (kan onder speciale 

voorwaarden worden herschikt binnen het terrein); 

 niet toepasbare grond (dient te worden gereinigd of gestort door een hiertoe erkend 

bedrijf). 

 

Onderhavig bodemonderzoek is steekproefsgewijs uitgevoerd en geeft een indicatie van de 

kwaliteit van de grond. Voor toepassing van schone of hergebruiksgrond kan door het 

bevoegd gezag een partijkeuring worden vereist. Of dit nodig is kan per gemeente en per 

gebied verschillen. Indien gewenst kan LievenseCSO Milieu B.V. aanvullend advies gegeven 

over hergebruik van eventueel vrijkomende grond en zonodig een partijkeuring uitvoeren. 

 

Indien sprake is van overschrijding van de interventiewaarde is voor grondverzet veelal ook 

een saneringsplan noodzakelijk. LievenseCSO Milieu B.V. kan desgewenst aanvullend aan 

dit onderzoek een saneringsplan voor u opstellen en afstemmen met het bevoegde gezag. 

 

Sloop en Asbest 

Voor het verkrijgen van een sloopvergunning is het uitvoeren van een asbestinventarisatie 

verplicht. Tijdens een dergelijke inventarisatie wordt het gebouw geïnspecteerd op de 

aanwezigheid van asbest. Aanwezige asbest kan bij sloop vrijkomen in de vorm van 

schadelijke vezels en zo een risico vormen voor de slopers of de omgeving. Tijdens de 

inventarisatie worden de risico’s in kaart gebracht. 

 

Een asbestinventarisatie dient te worden uitgevoerd conform de SC 540. Een dergelijke 

inventarisatie kan LievenseCSO Milieu B.V. voor u uitvoeren. Desgewenst kunnen wij tevens 

sloopbestekken voor u opstellen en de sloop voor u begeleiden. 
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Bijlage 7  Afkortingen en begrippen 

Algemeen 

 

M-mv: meter beneden het maaiveld 

 

Bodem: Driedimensionaal lichaam dat een deel van het bovenste gedeelte van de aardkorst 

beslaat en eigenschappen heeft die verschillen van het onderliggende gesteente als gevolg 

van interacties tussen klimaat, levende organismen (met inbegrip van menselijke activiteit), 

moedermateriaal en reliëf. 

 

Bodemverontreiniging: Het totale bodemvolume waarvan de concentraties van één of 

meer stoffen boven de achtergrondwaarde (Regeling bodemkwaliteit) of de streefwaarde 

(de Circulaire bodemsanering ) liggen. 

 

Vooronderzoek: Het verzamelen van beschikbare gegevens over bodemgesteldheid, 

geohydrologische situatie alsmede het vroeger, huidig en toekomstig gebruik van de locatie 

en de directe omgeving. 

 

Verkennend bodemonderzoek: Een bodemonderzoek dat ten doel heeft met een relatief 

geringe onderzoeksinspanning vast te stellen of op een bepaalde locatie 

bodemverontreiniging aanwezig is. 

 

Nader bodemonderzoek: Onderzoek in het kader van de saneringsparagraaf van de Wet 

bodembescherming met als doel het vaststellen van de aard en concentraties van de 

verontreinigende stoffen en de omvang van de bodemverontreiniging om, in het licht van 

de (potentiële) mogelijkheden van blootstelling en verspreiding, te bepalen of er sprake is 

van een geval van ernstige bodemverontreiniging en om urgentie van de sanering vast te 

stellen. 

 

Bodemsanering: Technische maatregelen die tot doel hebben bodemverontreiniging te 

verwijderen, te isoleren of te beheersen. 

 

Geohydrologie 

 

Geohydrologie: Samenhang tussen de bodem van een gebied en het gedrag (bijv. stroming) 

van het grondwater. 

 

Afzetting: In bepaald geologisch tijdperk ontstaan bodemmateriaal, dat door wind of water 

is afgezet. 

 

Deklaag: Slecht doorlatende bovenste bodemlaag. 

 

Eerste watervoerend pakket: Minst diep gelegen goed waterdoorlatende bodemlaag. 

 

Infiltratie: Het binnentreden van water in de bodem door het grondoppervlak. 
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Inzijging: Neerwaarts gerichte grondwaterstroming. 

 

Kwel: Opwaarts gerichte grondwaterstroming.  

 

Bodemkunde 

 

Achtergrondgehalte: Gemiddeld gehalte aan een bepaalde verontreinigde stof, zoals dat 

algemeen in de omgeving van de locatie wordt aangetroffen. 

 

Locatiespecifieke omstandigheden: Terreinsituatie, bodemopbouw, terreingebruik e.d., die 

bepalend zijn voor de risico's, die een verontreiniging kan opleveren. 

 

Lutumgehalte: Gehalte aan deeltjes kleiner dan 2 µm in de bodem. 

 

Humusgehalte: Gehalte aan organisch stof in de bodem. 

 

Vergraven laag: Bodemlaag, die door (menselijke) activiteiten verstoord is en daardoor niet 

meer de oorspronkelijke gelaagdheid vertoont. 

 

Verontreinigingskenmerken: Kenmerken in de bodem, zoals afwijkende geuren en kleuren, 

die mogelijk duiden op de aanwezigheid van verontreinigde stoffen. 

 

Laboratoriumonderzoek 

 

Mengmonster: Grondmonster dat is samengesteld uit meerdere monsters van 

verschillende locaties bestemd voor chemische analyse. 

 

Chromatogram: Grafiek, die het resultaat is van een bepaalde analysemethode in het 

laboratorium en waarmee de aard en de concentratie van de te onderzoeken stoffen 

kunnen worden bepaald. 

 

Detectiegrens: Laagst meetbare gehalte/concentratie met een bepaalde analysemethode. 

 

GC/MS: Gas-chromatografie met Massa-Spectrometrie, methode om in het laboratorium 

aard en gehalte aan vooraf onbekende stoffen te bepalen. 

 

pH: Zuurgraad, hoe lager de pH, hoe zuurder. 

 

EC: Elektrisch geleidingsvermogen 

 

Parameters 

 

Aromaten: Benzeen, tolueen, ethylbenzeen en xyleen zijn stoffen die behoren tot de 

chemische familie van de aromaten. Ze worden gewonnen uit steenkoolteer en aardolie en 

gebruikt als oplosmiddel voor verf, rubber, was en oliën. Ook worden aromaten 

toegevoegd aan brandstoffen, zoals benzine, ter verhoging van het octaangehalte. 

Aromaten zijn vluchtig en lossen goed op in het grondwater. Ze worden in het algemeen 
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relatief snel met het grondwater verspreid. Aromaten zijn biologisch redelijk afbreekbaar. 

Benzeen is kankerverwekkend en wordt als zeer giftig beschouwd. De overige aromaten zijn 

minder giftig. 

 

PCB: PCB zijn een uitgebreide familie van polychloorbifenylen. PCB zijn doorgaans wit 

kristallijne stoffen met een lage dampspanning en slechte oplosbaarheid in water. De 

stoffen lossen goed op in olie. De stoffen zijn biologisch slecht afbreekbaar en hopen op in 

vetweefsel. Sinds 1985 is de productie van deze stoffen verboden. Door de slechte 

brandbaarheid zijn deze stoffen gebruikt in de industrie als bijmenging in smeermiddel en 

koelvloeistoffen in transformatoren en isolatoren. Ook zijn PCB in het verleden gebruikt in 

verven en lakken. De stoffen zijn carcinogeen en kunnen o.a. leverschade veroorzaken. De 

giftigheid verschilt per verbinding. 

 

Halogeenkoolwaterstoffen: Halogeenkoolwaterstoffen zijn vluchtige organische 

verbindingen waarin één of meer chloor- of broomatomen voorkomen. Zij worden veel 

gebruikt als ontvettingsmiddel voor metalen, als verfafbijtmiddel, als chemisch 

reinigingsmiddel ('dry-cleaning'), als brandblusmiddel of als oplosmiddel voor verf, lak of 

lijm. Halogeenkoolwaterstoffen zijn zeer vluchtig en goed oplosbaar in grondwater. Omdat 

deze stoffen zwaarder zijn dan water kunnen ze tot zeer diep in de bodem doordringen. 

Halogeenkoolwaterstoffen zijn biologisch afbreekbaar. Halogenen zijn giftig. Acute effecten 

zijn geïrriteerde slijmvliezen en een narcotisch effect. Bij langdurige blootstelling kan 

schade aan het (centrale) zenuwstelsel optreden. 

 

Minerale olie: Minerale olie bestaat uit een mengsel van koolwaterstofketens met een 

lengte van 10 (C-10) tot 40 (C-40) koolstofatomen en wordt gewonnen uit aardolievelden. 

Onder minerale olie worden verstaan: brandstoffen (diesel, benzine, huisbrandolie, 

stookolie), smeerolie, motorolie, snij-en walsolie, oplosmiddelen (terpentine, thinner) en 

teerolie. Aan het voorkomen en de verdeling van de ketenlengtes kan men zien om wat 

voor olie het gaat. Lichte oliesoorten als thinner en benzine zijn zeer vluchtig, relatief goed 

oplosbaar en vrij mobiel in de bodem. Zware oliesoorten zijn minder vluchtig en veel 

minder mobiel in de bodem. Minerale olie is redelijk goed biologisch afbreekbaar. Minerale 

olie is in vergelijking tot de overige hier genoemde stoffen weinig giftig, maar kan wel 

stankoverlast en hoofdpijnklachten veroorzaken. 

 

PAK: PAK staat voor Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen; voorbeelden zijn 

naftaleen en ben-zo(a)pyreen. PAK zijn roetachtige stoffen, die ontstaan bij de onvolledige 

verbranding van koolwaterstoffen, bijvoorbeeld bij de productie van cokes of steenkoolgas. 

PAK worden toegepast bij de productie van rubber, verf, kunststoffen, lakken, minerale 

oliën en teer- en asfaltproducten. In de uitlaatgassen van motoren komen PAK als 

roetdeeltjes voor. In verkeersrijke gebieden worden daarom vaak relatief hoge 

achtergrondgehalten in de bodem aangetroffen. PAK zijn niet vluchtig, vrijwel onoplosbaar 

in grondwater en zeer slecht biologisch afbreekbaar. Ze worden niet tot nauwelijks met 

grondwater verspreid. Sommige PAK, waaronder ben-zo(a)pyreen, zijn kankerverwekkend 

en giftig en komen daarom op de zwarte lijst voor. 
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Zware metalen: Zware metalen zijn metalen met een soortelijk gewicht groter dan 5.000 

kg/m3. Voorbeelden zijn barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en 

zink. Zware metalen komen in Nederland van nature in de bodem voor in gehalten van 0,1 

tot maximaal ongeveer 100 mg/kg (achtergrondwaarden). Ze worden gebruikt in de 

metaalindustrie, in de galvanische industrie, in de chemische industrie als katalysator en 

pigment en in de elektronische industrie. Lood is tot voor kort als anti-klopmiddel aan 

benzine toegevoegd. In verkeersrijke gebieden worden daarom relatief hoge 

achtergrondgehalten lood in de grond aangetroffen. Zware metalen zijn niet vluchtig en 

slecht oplosbaar. Ze worden sterk gebonden aan klei- en humusdeeltjes in de grond en 

worden relatief langzaam getransporteerd met het grondwater. Zware metalen zijn niet 

biologisch afbreekbaar. De giftigheid van zware metalen loopt uiteen. Cadmium en kwik zijn 

vanwege hun giftigheid op de zwarte lijst geplaatst. Metalen als kobalt, koper, molybdeen 

en zink vervullen een belangrijke rol bij de stofwisseling in het menselijk lichaam en zijn pas 

giftig bij relatief hoge doses. Meestal gaat het bij de giftigheid ook om de combinatie van 

diverse stoffen. Bariumzouten kunnen giftig zijn. Dit hangt echter samen met de 

oplosbaarheid van dit zout. 
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Bijlage 2: Quick scan natuurwetgeving 
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1 Inleiding 

In opdracht van de gemeente Stein heeft LievenseCSO Milieu B.V. een quick-scan 

Natuurwetgeving uitgevoerd voor het plangebied langs de A76 te Stein, Gemeente Stein.  

 

Aanleiding voor de quick-scan Natuurwetgeving is de planontwikkeling op het plangebied, 

te weten: Aanleg van geluidwerende voorzieningen, bestaande uit een deel geluidwal en 

een deel geluidscherm. De quick-scan of vooronderzoek is geen soortgerichte 

inventarisatie, maar de eerste fase in het kader van de procedure van de Flora- en 

faunawet (zie stroomschema in bijlage 1). 

 

Het doel van de quick-scan is om op basis van een literatuuronderzoek en een veldbezoek 

een inschatting te maken of: 

 beschermde flora- en faunasoorten op het plangebied en directe omgeving voorkomen; 

 de planontwikkeling mogelijk effect(en) heeft op de al dan niet aanwezige beschermde 

flora- en fauna-soorten en daarmee mogelijk strijdig is met de soortbescherming 

conform de Flora- en faunawet; 

 een noodzaak aanwezig is voor het uitvoeren van een nader onderzoek naar de 

mogelijk voorkomende beschermde flora- en faunasoorten, door een gerichte 

veldinventarisatie volgens de geldende protocollen; 

 de planontwikkeling plaatsvindt in of nabij een beschermd natuurgebied (zoals: Natura 

2000-gebied, Ecologische Hoofdstructuur (EHS/NNN) en beschermd Natuurmonument) 

en/of daarbij sprake is van de noodzaak voor het uitvoeren van een apart onderzoek in 

het kader van de Natuurbeschermingswet en/of de EHS (gebiedsbescherming/externe 

werking). 

 

De voorliggende quick-scan leent zich niet voor een eventueel noodzakelijke 

ontheffingsaanvraag bij het Ministerie van Economische zaken (EZ) voor de geplande 

planontwikkeling.  

 

Zowel bij mogelijke effecten als bij onvoldoende gegevens over de mogelijke aanwezige 

beschermde soorten, volgt doorgaans het advies voor het uitvoeren van een nader 

onderzoek (volledige veldinventarisatie). Op basis van een nader onderzoek kan een 

ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet worden aangevraagd bij het Ministerie EZ 

Voor de procedure/werking van de Flora- en faunawet wordt verwezen naar het 

stroomschema in bijlage 1. 

 
Per 1 januari 2017 wordt de nieuwe Wet Natuurbescherming van kracht. De huidige 
Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet worden in deze wet 
geïntegreerd. Vanaf deze datum is deze nieuwe wet het kader voor het project. In de Wet 
Natuurbescherming wordt de provincie primair bevoegd gezag voor bescherming van 
soorten en natuurgebieden. Voor een aantal ontwikkeling wordt hierop een uitzondering 
gemaakt en treedt het Ministerie van EZ op als bevoegd gezag. Deze rapportage gaat uit 
van de actuele wet- en regelgeving. Op dit moment gelden hiervoor de Flora- en faunawet 
en de Natuurbeschermingswet 1998. Met deze wetgeving is bij voorliggend rapportage 
specifiek rekening gehouden.  
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LievenseCSO Milieu B.V. is door Eerland Certification gecertificeerd voor de ISO 9001- en de 

14001-normen en heeft een eigen kwaliteitssysteem. De medewerkers van LievenseCSO 

Milieu B.V. voor de flora- en faunaonderzoeken zijn allen VCA gecertificeerd. Daarnaast is 

LievenseCSO lid van het Netwerk Groene Bureaus (NGB). LievenseCSO Milieu B.V. is niet 

aansprakelijk voor (vervolg)schade welke kan voorkomen 

op basis van de inhoud en resultaten van de opgestelde 

quick-scan. Dit rapport is opgesteld op verzoek van de 

opdrachtgever en is zijn eigendom. 
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2 Plangebied 

2.1 Huidige situatie 

Het plangebied heeft een oppervlakte van circa 2.500 m2 en is gesitueerd aan de noordzijde 

van de rijksweg A76, tussen het viaduct van de (Cortenbachstraat) tot voorbij de Tiliastraat 

te Stein. Ten noorden van het plangebied ligt de bebouwde kom van Stein. Het plangebied 

ligt in kilometerhok X182 – Y330. Voor de regionale ligging van het plangebied wordt 

verwezen naar bijlage 4.  

 

Centraal in het plangebied is een hek aanwezig die particuliere tuinen scheidt van de helling 

langs de A76. De helling en de tuinen in het plangebied zijn grotendeels begroeid met een 

gemengd bos bestaande uit onder andere Amerikaanse eik, beuk, vlier, haagbeuk, kastanje, 

schietwilg, esdoorn en zomereik met een ondergroei van hulst, taxus, hazelaar, meidoorn, 

vlier en klimop. Dit bos heeft zich sinds de aanleg van de Rijksweg circa 45 jaar geleden 

ontwikkeld. In het bos is staand en liggend dood hout aanwezig (zie figuur 1 en 4). In de 

tuinen zijn enkele vijvers aanwezig en is op enkele houten schuurtjes na geen bebouwing 

aanwezig. Enkele foto’s van het plangebied en directe omgeving zijn opgenomen in 

bijlage 5.  

 

Figuur 1: Situering van het plangebied (rood omlijnd; bron kaart: opentopo.nl) 
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2.2 Beschermde natuurgebieden 

Het plangebied heeft geen status in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 (Natura 

2000-gebied (Vogel- of Habitatrichtlijngebieden), beschermd Natuurmonument) en/of 

Ecologische Hoofdstructuur (EHS/NNN). De EHS/NNN is gesitueerd op circa 600 meter ten 

westen van het plangebied. Het perceel heeft het beheertype N15.01 Dennen-, eiken- en 

beukenbos.  

 

Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied (‘Grensmaas) ligt op circa 1,5 kilometer ten westen 

van het plangebied (zie figuur 2). Binnen het Rivierengebied neemt de Grensmaas, die in 

Limburg over een afstand van bijna 45 kilometer de grens vormt tussen Nederland en 

België, een bijzondere positie in, omdat deze het karakter heeft van een heuvellandrivier. 

De rivier en haar bedding zijn van belang voor trekvissen als zeeprik, rivierprik en zalm, 

maar ook voor water- en oeverbegroeiingen, waaronder bijzondere pionierbegroeiingen op 

strandjes en grindbanken. Ter hoogte van Wessem treedt de rivier het laagland binnen en 

vormt daar brede uiterwaarden. Hier bevinden zich, als restant van vroegere klei- en 

grindwinning, enkele moerasgebieden (waaronder Koningssteen) met ruigten, graslanden 

en wilgenbossen. 

 

Figuur 2 Ligging plangebied (rood omlijnd)ten opzichte van EHS en/of Natura 2000-gebieden (paarse 

arcering) bron: Provincie Limburg, 18 mei 2016 
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2.3 Planontwikkeling en geplande ingrepen  

Vanaf het viaduct (Cortenbachstraat) tot voorbij de Tiliastraat wordt over een lengte van 

circa 200 meter een geluidscherm aangelegd langs de snelweg A76. Vervolgens wordt over 

een lengte van circa 100 meter een geluidwal van grond aangelegd. De geluidwal en -

scherm krijgen een hoogte van drie meter, waarbij de geluidwal een talud heeft van 1:1,5. 

Het hart van de bestaande afrastering zal als hart fungeren voor het nieuwe geluidscherm. 

(zie figuur 3 en bijlage 7) 

 

Ten behoeve van de aanleg zal ter hoogte van het geluidscherm een werkstrook van circa 

zes meter breed worden gekapt. Van deze strook ligt circa vier meter aan de noordzijde van 

het nieuwe scherm. Ter hoogte van de geluidwal is de werkstrook circa 15 meter breed. De 

aanleg van het scherm en de wal zal zo’n 20 werkdagen bedragen. 

 

Figuur 3: Schets van het voornemen (zie ook bijlage 7) 
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3 Onderzoeksopzet  

3.1 Literatuuronderzoek 

Vooraf is een literatuuronderzoek uitgevoerd naar het voorkomen van beschermde flora- 

en faunasoorten op het plangebied en directe omgeving. Hierbij is onder meer informatie 

gebruikt uit landelijke en provinciale verspreidingsatlassen en overige literatuur, internet en 

indien beschikbaar andere onderzoeken en gegevens (zie bijlage 3). Tevens is gebruikt 

gemaakt van de informatie van de Nationale Databank Flora & Fauna (NDFF; zie bijlage 6). 

3.2 Veldbezoek 

Op 20 mei 2016 heeft een medewerker van LievenseCSO Milieu B.V. een bezoek gebracht 

aan het plangebied en directe omgeving, waarbij de mogelijke geschiktheid en 

aanwezigheid ten aanzien van het voorkomen van beschermde flora- en faunasoorten is 

beoordeeld. Daarbij zijn de terreinkenmerken en beheer van het plangebied en directe 

omgeving meegenomen. 

 

Het veldonderzoek is uitgevoerd door de heer J. van Mil, MSc. Ten tijde van de inspectie 

was het 14 oC, droog, bewolkt met een matige wind (4 Bft) uit zuidwestelijke richting. 

 

Figuur 4: Aanzicht van het plangebied vanaf het viaduct over de A76 (Cortenbachstraat) 
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4 Resultaten 

De Flora- en faunawet voorziet in de bescherming van planten- en diersoorten. De wet 

bepaalt dat geen schade aan beschermde planten en dieren mag worden toegebracht, 

tenzij uitdrukkelijk toestemming is verleend (het “nee, tenzij” beginsel). Daarnaast erkent 

de wet dat alle dieren van onvervangbare waarde zijn en daarom geldt de zorgplicht (zie 

bijlage 2). De zorgplicht houdt in dat iedereen ‘voldoende zorg’ in acht moet nemen voor 

alle in het wild voorkomende dieren en hun leefomgeving. Gesteld wordt dat alle vogels, 

zoogdieren, amfibieën en reptielen en een aantal (meest zeldzame) planten, vlinders, 

libellen, vissen en ongewervelden beschermd zijn. In de praktijk en bij een planontwikkeling 

zijn bepaalde handelingen ten aanzien van dieren en planten slechts onder strikte 

voorwaarden mogelijk. Hiermee heeft de Flora- en faunawet de nodige consequenties voor 

ruimtelijke ontwikkelingen (zie bijlage 1). 

 

In de Flora- en faunawet wordt onderscheid gemaakt in drie beschermingsregimes:  

 tabel 1 (algemene soorten); 

 tabel 2 (overige soorten); 

tabel 3 (strikt beschermde soorten) en vogels. 

Voor tabel 1 soorten geldt een vrijstelling in het kader van ruimtelijke ontwikkeling. De 

algemene zorgplicht (zie bijlage 2) is echter in alle gevallen van toepassing. Van belang voor 

de quick-scan zijn met name de tabel 2 en 3 soorten en vogels, aangezien deze in principe 

ontheffingsplichtig zijn. Voor een overzicht van de resultaten van het literatuuronderzoek 

naar flora- en faunasoorten (tabel 2 en 3 soorten) zie bijlage 6. 

4.1 Resultaten flora 

In de ruime omgeving van het plangebied is het voorkomen van enkele strikt beschermde 
soorten (tabel 2 soorten) bekend: daslook, gulden sleutelbloem, herfsttijloos, maretak, 
rapunzelklokje, ruig klokje, steenbreekvaren, en tongvaren (NDFF, 2016). Tijdens het 
veldbezoek zijn binnen het plangebied en directe omgeving kleine maagdenpalm (tabel 1-
soort, waarvoor een vrijstelling geldt in het kader van ruimtelijke ontwikkeling) en daslook 
(tabel 2-soort) aangetroffen. Vooral in de tuin van Rentmeester Panneslegerstraat nummer 
5 zijn deze soorten talrijk aanwezig (zie figuur 5 en 6).  
 

Figuur 5: kleine maagdenpalm   Figuur 6: daslook  
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4.2 Resultaten fauna 

Voor de verschillende soortgroepen zijn de verspreidingsgegevens bestudeerd. Zie bijlage 6 
voor een overzicht van de verzamelde gegevens. De fauna zijn onderverdeeld in een aantal 
groepen, te weten: 

1. Grondgebonden zoogdieren; 
2. Vleermuizen; 
3. Amfibieën; 
4. Reptielen; 
5. Vissen; 
6. Libellen, dagvlinders en overige ongewervelden; 
7. Vogelsoorten. 

4.2.1 Grondgebonden zoogdieren 

De verspreidingsgegevens van grondgebonden zoogdieren (Broekhuizen et al, 2016 en 

NDFF, 2016) geven aan dat in de regio van het plangebied diverse grondgebonden 

zoogdierensoorten kunnen worden aangetroffen. Van de mogelijk voorkomende soorten 

zijn bever, das, eekhoorn, grote bosmuis, hamster en steenmarter echter strikter 

beschermd conform de Flora- en faunawet (tabel 2 en 3 soorten).  

 

Het voorkomen van de bever wordt uitgesloten vanwege het ontbreken van open water als 

belangrijk onderdeel van het habitat van deze soort. Ook de hamster wordt uitgesloten 

vanwege het ontbreken van geschikt habitat (akkers op een löss- of leembodem). Het 

voorkomen van de grote bosmuis is bekend van gebieden aan de oostzijde van de Rijksweg 

A2. Op basis van de afstand tot deze waarnemingen wordt uitgesloten dat deze soort zich 

in het plangebied bevindt. De das is in de directe omgeving waargenomen. Er zijn tijdens 

het veldbezoek echter geen burchten of andere sporen van gebruik aangetroffen. Het 

voorkomen van de das wordt uitgesloten.  

 

Het plangebied is onderdeel van het leefgebied van eekhoorn en steenmarter (beide tabel 

2 soort). De eekhoorn wordt hier regelmatig waargenomen. De steenmarter veroorzaakt 

veel overlast bij de bewoners (zie figuur 7). De steenmarter gebruikt het plangebied zeer 

waarschijnlijk als onderdeel van het foerageergebied. De aanwezige schuurtjes kunnen 

mogelijk dienen als (tijdelijke) verblijfplaats.  

 

Figuur 7: beschermingsmaatregelen  Figuur 8: één van de holtes in het plangebied 

tegen steenmarter 
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4.2.2 Vleermuizen  

De verspreidingsgegevens van vleermuizen (Broekhuizen et al, 2016 en NDFF, 2016) geven 

aan dat in de regio van het plangebied vleermuizen kunnen voorkomen. Alle vleermuizen 

zijn strikt beschermd volgens de Flora- en faunawet (tabel 3 soorten). De in de regio 

voorkomende vleermuizen zijn: baardvleermuis, Brandts vleermuis, franjestaart, gewone 

dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, grijze grootoorvleermuis, ingekorven 

vleermuis, laatvlieger, meervleermuis, rosse vleermuis, ruige dwergvleermuis en 

watervleermuis. De te kappen bomen zijn geschikt als verblijfplaats voor vleermuizen 

vanwege de aanwezigheid van diverse holtes (zie figuur 8 en 10). De bosrand langs de A76 

fungeert mogelijk als vliegroute en foerageergebied.  

4.2.3 Amfibieën 

De verspreidingsgegevens van amfibieën (NDFF, 2016 & RAVON, 2014) geven aan dat in de 

omgeving van het plangebied diverse amfibieënsoorten aanwezig kunnen zijn. De mogelijk 

voorkomende soorten zijn veelal algemene soorten (tabel 1-soorten) zoals: bruine kikker, 

gewone pad, kleine watersalamander en middelste groene kikker, waarvoor een vrijstelling 

geldt in het kader van ruimtelijke ontwikkeling. Van de mogelijk voorkomende soorten zijn 

alpenwatersalamander, rugstreeppad en vuursalamander echter strikt beschermd conform 

de Flora- en faunawet (tabel 2 en 3 soorten). Het plangebied is in potentie echter 

ongeschikt als verblijfsgebied voor de vuursalamander en rugstreeppad, onder meer door 

het ontbreken van geschikte voortplantingswateren. Het voorkomen van 

alpenwatersalamander kan niet worden uitgesloten. Deze soort geldt als een van de minst 

veeleisende soorten met betrekking tot voortplantingswater en komt regelmatig in 

tuinvijvers voor. Mogelijk is het plangebied  onderdeel van het landhabitat voor deze soort. 

4.2.4 Reptielen 

De verspreidingsgegevens van reptielen (NDFF, 2016 & RAVON, 2014) geven aan dat in de 
omgeving van het plangebied diverse soorten aanwezig kunnen zijn. De mogelijk 
voorkomende soorten levendbarende hagedis en hazelworm zijn strikt beschermd conform 
de Flora- en faunawet (tabel 2 en 3 soorten). Het plangebied is in potentie ongeschikt als 
verblijfsgebied. Voor deze soorten ontbreekt geschikt habitat als structuurrijke heide. 

4.2.5 Vissen 

De verspreidingsgegevens van vissen (NDFF, 2016 & RAVON, 2014) geven aan dat in de 

regio van het plangebied diverse vissoorten kunnen voorkomen. De mogelijk voorkomende 

soorten zijn veelal algemene soorten (tabel 1 soorten), hiervoor geldt een vrijstelling in het 

kader van ruimtelijke ontwikkeling. Van de mogelijk voorkomende soorten is de 

rivierdonderpad echter strikter beschermd conform de Flora- en faunawet (tabel 2 soort). 

In het plangebied zijn geen watervoerende sloten aanwezig. Hierdoor kan de aanwezigheid 

van beschermde vissoorten op voorhand worden uitgesloten. 

4.2.6 Libellen, dagvlinders en overige ongewervelden 

De verspreidingsgegevens van libellen, dagvlinders en overige ongewervelden geven aan 

dat vliegend hert (kever) en rivierrombout (libelle) als beschermde soorten in directe 

omgeving van het plangebied voorkomen (NDFF, 2016, Bos et. al. 2006). Het voorkomen 
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van de rivierrombout wordt echter uitgesloten vanwege het ontbreken van geschikt 

voortplantingshabitat (zandstrandjes). In het plangebied wordt niet aan de belangrijkste 

voorwaarden (Smit & Krekels, 2006) voldaan om een populatie vliegende herten te kunnen 

herbergen. Hiernaast staat het vliegend hert bekend als een erg honkvaste soort, welke zich 

zeer langzaam verspreidt. De dichtstbijzijnde populatie komt voor aan de oostzijde van de 

A2 op een afstand van meer dan 4,5 kilometer. Het voorkomen van vliegend hert wordt 

uitgesloten. 

4.2.7 Vogelsoorten  

Tijdens het veldbezoek zijn diverse vogelsoorten waargenomen (onder andere tjiftjaf, vink, 

merel, zwarte kraai, spreeuw, koolmees, gierzwaluw en houtduif). Uit 

inventarisatiegegevens van provincie Limburg (www.natuurgegevensprovincielimburg) 

blijkt dat in (de omgeving van) het plangebied boomklever, boomkruiper, ekster, grauwe 

vliegenvanger, groene specht, (koekoek), roek en zwarte kraai als broedvogel zijn 

geregistreerd. In 2008 was een roekenkolonie aanwezig nabij het knoopput Kerensheide 

(A76 en A2), ten oosten van het plangebied.  

 

Tijdens het veldbezoek zijn geen nesten of aanwijzingen van verblijf van vogelsoorten met 

een jaarrond beschermd nest aangetroffen. In het plangebied zijn wel aanwijzingen voor de 

aanwezigheid van spechten gevonden. Nesten van spechten zijn weliswaar niet het hele 

jaar door beschermd, maar deze soorten keren vaak terug naar de plaats waar zij het jaar 

ervoor gebroed hebben of de directe omgeving daarvan. Deze soorten beschikken over 

voldoende flexibiliteit om, als de broedplaats verloren is gegaan, zich elders te vestigen. 

Deze soorten vallen in categorie 5 van de aangepaste lijst jaarrond beschermde 

vogelnesten (Dienst Regelingen, 2009) en vragen extra onderzoek, ook al zijn hun nesten 

niet jaarrond beschermd. Categorie 5 soorten zijn namelijk wel jaarrond beschermd als 

zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen. 

 

Figuur 9: Spechtenkast in het plangebied Figuur 10: Spechtenholen in het plangebied , 

mogelijk  ook geschikt voor vleermuizen 



 

QUICKSCAN NATUURWETGEVING | AANLEG GELUIDWAL EN -SCHERM A76 TE STEIN | DOCUMENTCODE: 16A017.RAP001.QS.JVM 

Status: Definitief | Versiedatum: 06 juni 2016  11 / 15 

5 Conclusie  

Op basis van het uitgevoerde literatuuronderzoek, de overige verzamelde gegevens en de 

bevindingen tijdens het veldbezoek wordt op basis van de quickscan en de 

planontwikkeling het onderstaande geconcludeerd. 

5.1 Beschermde flora en fauna 

De zwaarder beschermde soorten (tabel 2 & 3 soorten) die volgens het literatuuronderzoek 

en/of veldbezoek mogelijk ter plaatse van het plangebied voorkomen zijn: 
1. Daslook;  
2. Eekhoorn en steenmarter; 
3. Vleermuizen; 
4. Alpenwatersalamander 
5. Vogelsoorten. 

 

Ad1. Daslook 

Binnen het plangebied en directe omgeving is in ieder geval één beschermde plantensoort 

aangetroffen: daslook (tabel 2-soort). De werkzaamheden kunnen mogelijk een tijdelijk 

negatief effect hebben op de groeiplaats van deze soort. Het voorkomen van strikt 

beschermde soorten (tabel 3) wordt uitgesloten. Doordat daslook een tabel 2-soort betreft 

kunnen de beoogde werkzaamheden worden uitgevoerd zonder het aanvragen van een 

ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet. Wanneer wordt gewerkt volgens een 

goedgekeurde gedragscode (bijvoorbeeld de Gedragscode Flora- en faunawet van de 

Rijkswaterstaat) kunnen de werkzaamheden doorgang vinden. Op basis van de gedragscode 

wordt geadviseerd wordt om de werkzaamheden buiten de kwetsbare periode (15 maart - 

15 augustus) uit te voeren.  

 

Moeten werkzaamheden toch plaats vinden in de gevoelige periode dan wordt geadviseerd 

middels een nader onderzoek de verspreiding van deze soort in het plangebied vast te 

stellen. Hierdoor kan de groeiplaats gespaard worden of kunnen de planten worden 

verplaatst.  
 

Ad.2 Eekhoorn en steenmarter 

Het plangebied is mogelijk onderdeel van het leefgebied van eekhoorn en steenmarter. De 

werkzaamheden kunnen een tijdelijk negatief effect hebben op het landhabitat van deze 

soorten. Doordat de eekhoorn en steenmarter tabel 2-soort betreffen kunnen de beoogde 

werkzaamheden worden uitgevoerd zonder het aanvragen van een ontheffing in het kader 

van de Flora- en faunawet. Wanneer wordt gewerkt volgens een goedgekeurde 

gedragscode (bijvoorbeeld de Gedragscode Flora- en faunawet van de Rijkswaterstaat) 

kunnen de werkzaamheden doorgang vinden. Op basis van de gedragscode wordt 

geadviseerd wordt om de werkzaamheden buiten de kwetsbare periodes (1 maart - 1 

september) uit te voeren.  

 

Moeten werkzaamheden toch plaats vinden in de gevoelige periode dan wordt geadviseerd 

middels een nader onderzoek vast te stellen welke functies het plangebied heeft voor deze 

soorten. Op basis daarvan kunnen specifieke maatregelen worden voorgesteld.  
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Ad. 3 Vleermuizen 

Het is mogelijk dat het plangebied en directe omgeving gebruikt wordt door vleermuizen 

als vliegroute, foerageer- en/of verblijfsgebied. De aanwezige bomen in het plangebied zijn 

in potentie het gehele jaar geschikt als verblijfplaats vanwege de aanwezigheid van holten, 

kieren en gaten en dergelijke. Het verdwijnen van bomen en open plaatsen zal mogelijk een 

negatief effect hebben op de aanwezigheid van deze soorten. Om te bepalen of het 

voornemen negatieve gevolgen heeft is een nader onderzoek naar het voorkomen en het 

terreingebruik van vleermuizen wel noodzakelijk.  

 

Ad. 4 Alpenwatersalamander 

Het plangebied is mogelijk onderdeel van het landhabitat van alpenwatersalamander. De 

alpenwatersalamander geldt als een van de minst veeleisende soorten met betrekking tot 

voortplantingswater en komt regelmatig in tuinvijvers voor. De werkzaamheden hebben 

mogelijk een tijdelijk negatief effect op het landhabitat van deze soort. Doordat de 

alpenwatersalamander een tabel 2-soort betreft kunnen de beoogde werkzaamheden 

worden uitgevoerd zonder het aanvragen van een ontheffing in het kader van de Flora- en 

faunawet. Wanneer wordt gewerkt volgens een goedgekeurde gedragscode (bijvoorbeeld 

de Gedragscode Flora- en faunawet van de Rijkswaterstaat) kunnen de werkzaamheden 

doorgang vinden. Op basis van de gedragscode wordt geadviseerd wordt om de 

werkzaamheden buiten de overwinteringsperiode (1 november - 1 april) uit te voeren.  

 

Moeten werkzaamheden toch plaats vinden in de gevoelige periode van de 

alpenwatersalamander dan wordt geadviseerd middels een nader onderzoek vast te stellen 

of deze soort daadwerkelijk voorkomt in en nabij het plangebied. Als de soort voorkomt, 

moeten mogelijk maatregelen getroffen worden zoals het plaatsen van een amfibieën-

scherm om te voorkomen dat door graafmachines de soort gewond of gedood wordt. 

 

Ad. 5 Vogels 

Het plangebied biedt mogelijkheden als broedlocatie van diverse vogels. Voor het 

broedseizoen (verschilt per soort) wordt in de Flora- en faunawet geen standaardperiode 

aangehouden, doorgaans kan globaal uitgegaan worden van 15 maart tot 15 augustus. 

Buiten het broedseizoen zijn nesten niet beschermd, behalve als het jaarrond beschermde 

nesten betreft. Er zijn geen jaarrond beschermde nesten aangetroffen ter plaatste en 

worden tevens niet verwacht.  

 

In het plangebied zijn aanwijzingen voor de aanwezigheid van spechten aangetroffen. 

Nesten van spechten zijn weliswaar niet het hele jaar door beschermd, maar deze soorten 

keren vaak terug naar de plaats waar zij het jaar ervoor gebroed hebben of de directe 

omgeving daarvan. Deze soorten beschikken overigens over voldoende flexibiliteit om, als 

de broedplaats verloren is gegaan, zich elders te vestigen.  

 

Deze soorten (categorie 5 van de aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten, Dienst 

Regelingen 2009) vragen extra onderzoek, ook al zijn hun nesten niet jaarrond beschermd. 

Categorie 5-soorten zijn namelijk wel jaarrond beschermd als zwaarwegende feiten of 

ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen, bijvoorbeeld als door het voornemen het 

overgrote deel van de nestlocaties of foerageergebied zal verdwijnen.  
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5.2 Beschermde natuurgebieden 

Het plangebied heeft geen status in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 (Natura 

2000-gebied (Vogel- of Habitatrichtlijngebieden), beschermd Natuurmonument) en/of 

Ecologische Hoofdstructuur (EHS/NNN).  

 

Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied (‘Grensmaas) ligt op circa 1,5 kilometer ten westen 

van het plangebied (zie figuur 2). Binnen het Rivierengebied neemt de Grensmaas, die in 

Limburg over een afstand van bijna 45 kilometer de grens vormt tussen Nederland en 

België, een bijzondere positie in, omdat deze het karakter heeft van een heuvellandrivier. 

De rivier en haar bedding zijn van belang voor trekvissen als zeeprik, rivierprik en zalm, 

maar ook voor water- en oeverbegroeiingen, waaronder bijzondere pionier begroeiingen 

op strandjes en grindbanken. Ter hoogte van Wessem treedt de rivier het laagland binnen 

en vormt daar brede uiterwaarden. Hier bevinden zich, als restant van vroegere klei- en 

grindwinning, enkele moerasgebieden (waaronder Koningssteen) met ruigten, graslanden 

en wilgenbossen. Gezien de locatie van het plangebied en de aard van de ingreep doet het 

voornemen geen afbreuk aan de instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-gebied. Een 

vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 (ex. artikel 19d lid 1) is niet 

nodig. 

 

De EHS/NNN is gesitueerd op circa 600 meter ten westen van het plangebied. Het perceel 

heeft het beheertype N15.01 Dennen-, eiken- en beukenbos. Het voornemen heeft door 

zijn locatie, aard en omvang geen negatieve invloed op de wezenlijke kenmerken en 

waarden van de EHS. Vanuit het provinciale natuurbeleid is er daarom geen bezwaar tegen 

de voorgenomen ingreep. Een nadere beoordeling is niet nodig. 

 

Een verder onderzoek in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 (voortoets) en 

Ecologische Hoofdstructuur (nee-tenzij toetsing) wordt niet zinvol geacht. De quick-scan 

heeft zich beperkt tot de Flora- en faunawet.  

5.3 Advies 

Algemeen 

Ten behoeve van de aanleg is in het huidige werkplan opgenomen dat er ter hoogte van het 

geluidscherm een werkstrook van circa zes meter breed worden gekapt. Van deze strook 

ligt circa vier meter aan de noordzijde van het nieuwe scherm. Ter hoogte van de geluidwal 

is deze strook circa 15 meter breed.  

 

Ter bescherming van de aanwezige soorten wordt geadviseerd om tijdens de aanleg zo min 

mogelijk bomen te kappen. Hierdoor blijft het bosmilieu behouden en zal zo min mogelijk 

schade aan beschermde soorten worden toegebracht. Specifiek wordt geadviseerd om de 

bomen met holtes te sparen.  

 

Tabel 2-soorten 

Met betrekking tot de daslook, eekhoorn, steenmarter en alpenwatersalamander wordt 

geadviseerd om de werkzaamheden uit te voeren volgens een goedgekeurde gedragscode 

(bijvoorbeeld de Gedragscode Flora- en faunawet van de Rijkswaterstaat). Hierdoor kunnen 

de beoogde werkzaamheden worden uitgevoerd zonder het aanvragen van een ontheffing 
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in het kader van de Flora- en faunawet. Wanneer wordt gewerkt volgens een goedgekeurde 

gedragscode kunnen de werkzaamheden doorgang vinden. Moeten werkzaamheden toch 

plaats vinden in de gevoelige periode van deze soorten dan wordt geadviseerd middels een 

nader onderzoek vast te stellen wat de functie van het plangebied is voor deze soorten.  

 

Vleermuizen en spechten 
De strikt beschermde soorten (tabel 3-soorten) die volgens het literatuuronderzoek en/of 
veldbezoek mogelijk ter plaatse van het plangebied voorkomen zijn: vleermuizen en vogels 
waaronder spechten. Van bovengenoemde soorten is vastgesteld dat deze in de omgeving 
voorkomen en dat het plangebied geschikt habitat heeft of dat er aanwijzingen zijn (sporen 
e.d.) dat deze soort voorkomt in het plangebied. De methode en intensiviteit van de uit te 
voeren nader onderzoeken verschilt per strikter beschermde soort en wordt volgens 
geldende protocollen uitgevoerd, zoals het vleermuizenprotocol (NGB, 2013). Alle nadere 
onderzoeken dienen uitgevoerd te worden door een deskundige op het gebied van de 
desbetreffende soort. Doel van de nader onderzoeken is te bepalen welke functie(s) het 
plangebied heeft voor deze soorten. 
 

Voor beide soortgroepen wordt geadviseerd om tijdens de aanleg zo min mogelijk bomen 

te kappen. Hierdoor blijft het bosmilieu behouden en zal zo min mogelijk schade aan 

beschermde soorten worden toegebracht. Specifiek wordt geadviseerd om de bomen met 

holtes zo veel mogelijk te sparen. Indien dit gerealiseerd kan worden is nader onderzoek 

naar spechten niet noodzakelijk. Als toch brede werkstroken noodzakelijk zijn wordt 

geadviseerd om ook voor deze soort een nader onderzoek uit te voeren. 

 
Ten aanzien van vleermuizen wordt geadviseerd tijdig met het nader onderzoek te starten. 
Nader onderzoek naar vleermuizen wordt uitgevoerd conform vleermuisprotocol (2013), 
waarbij minimaal 5 veldbezoeken plaatsvinden in globaal de periode van 15 april tot en met 
15 oktober. Als hiermee te laat wordt begonnen bestaat het risico dat er nog veldbezoeken 
nodig zijn mei-juni van het volgende jaar. Vanwege de dichte begroeiing in het bos wordt 
geadviseerd om naast het onderzoek met batdetectors ook de holtes te controleren door 
middel van een boomcamera en/of endoscoop.  
 

Zorgplicht 

De conform de Flora- en faunawet strikt beschermde rugstreeppad (tabel 3 soort) komt op 

dit moment niet in het plangebied voor. Omdat deze soort een uitgesproken pionierssoort 

met een voorkeur heeft voor primaire stadia in de ecologische successie betreft, kan deze 

snel opduiken op onder andere bouwterreinen. Vestiging (en daarmee een 

ontheffingsprocedure) van deze soort op ontwikkelingslocaties dient te worden voorkomen 

het plangebied volledig af te schermen met antiworteldoek voorafgaand aan het uitvoeren 

van mogelijke grondwerkzaamheden. Het antiworteldoek dient een hoogte van 40/50 

centimeter te hebben en vijf centimeter in de grond te worden geplaatst. Bovendien wordt 

aanbevolen het worteldoek te plaatsen in het late voorjaar en de zomer, voordat de 

rugstreeppad kans krijgt zich te vestigen in het gebied.  
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Geadviseerd wordt verstorende werkzaamheden buiten het broedseizoen (doorgaans 

tussen 15 maart en 15 augustus) uit te laten voeren. Wordt er wel in het broedseizoen 

gewerkt dan dient voorafgaand aan de werkzaamheden een deskundige op het gebied van 

vogels vastgesteld te worden ingezet. De deskundige stelt vast of er broedsels aanwezig zijn 

en zo ja of deze worden verstoord door de toekomstige werkzaamheden.  

 

Voorts wordt geadviseerd met de verlichting (tijdens bouwfase en bij realisatie) rekening te 

houden met soorten die gevoelig zijn voor licht (bijvoorbeeld vleermuizen). Dit kan door 

het licht zo veel mogelijk te richten, zo min mogelijk bij ’s nachts te werken en strooilicht zo 

veel mogelijk te beperken.   

 



 

 

Bijlagen
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Bijlage 1 Stroomschema 
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Bijlage 2 Wetgeving 

Flora- en faunawet 

Ecologische waarden spelen in toenemende mate een rol bij de ruimtelijke planvorming en 

ingrepen. Zo is per 1 april 2002 de Flora- en faunawet in werking getreden. Deze wet sluit 

aan op Europese natuurregelgeving en is gericht op soortbescherming. De Flora- en 

faunawet voorziet in de bescherming van een aantal planten- en diersoorten en gaat uit 

van het “nee, tenzij”- beginsel. Centraal hierbij staat de zorgplicht. De zorgplicht houdt in 

dat iedereen ‘voldoende zorg’ in acht moet nemen voor alle in het wild voorkomende 

planten en dieren en hun leefomgeving. Samengevat kan worden gesteld dat alle vogels, 

zoogdieren, amfibieën en reptielen beschermd zijn. Wel zijn uitzonderingen voor zeer 

algemene soorten als huismuis, bruine rat en zwarte rat. Bovendien zijn een beperkt aantal, 

meest zeldzame planten, vlinders, libellen, vissen en ongewervelden beschermd. In de 

praktijk betekent dat bepaalde handelingen ten aanzien van flora en fauna slechts onder 

strikte voorwaarden mogelijk zijn. De Flora- en faunawet kan de nodige consequenties 

hebben bij ruimtelijke ingrepen/ontwikkeling. 

 

Flora 

Met betrekking tot beschermde inheemse planten, in relatie tot hun groeiplaats, is het 

verboden deze planten te plukken, verzamelen, af te snijden, uit te steken, te vernielen, te 

beschadigen, te ontwortelen of op enigerlei wijze van hun groeiplaats te verwijderen. 

 

Fauna 

Ten aanzien van dieren in hun natuurlijke leefomgeving kunnen de bepalingen in de Flora- 

en faunawet worden samengevat als: 

 het is verboden dieren behorende tot een beschermde inheemse soort te doden, te 

verwonden, te vangen, te bemachtigen of met het oog daarop op te sporen; 

 het is verboden dieren behorende tot een beschermde inheemse soort opzettelijk te 

verontrusten; 

 het is verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of 

verblijfplaatsen van dieren behorende tot een beschermde inheemse soort te 

vernielen, uit te halen, weg te nemen of te verstoren; 

 het is verboden eieren van dieren behorende tot beschermde inheemse soort te 

zoeken, te rapen, uit het nest te nemen, te beschadigen of te vernielen. 

 

Het planvormingsproces en de Flora- en faunawet (zie ook bijlage 1) 

Genoemde bepalingen zijn niet nieuw, vergelijkbare bepalingen waren reeds opgenomen in 

de Natuurbeschermingswet en de Vogelwet 1936. Wanneer de initiatiefnemer plannen 

ontwikkelt voor de uitvoering van ruimtelijke ingrepen of voornemens daartoe, is het 

raadzaam vooraf te toetsen of de geplande werkzaamheden mogelijk nadelige gevolgen 

hebben voor de aanwezige flora en fauna in het plangebied en mogelijk directe omgeving.  

 

In beginsel is voor de toetsing de initiatiefnemer zelf verantwoordelijk. Tijdens het plannen 

van de werkzaamheden dienen de volgende zaken duidelijk in beeld gebracht te worden:  

 welke beschermde planten- en diersoorten komen in en nabij het plangebied voor?; 
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 leidt het realiseren van de planontwikkeling tot handelingen die in strijd zijn met de 

verbodsbepalingen uit de Flora- en faunawet met betrekking tot flora op hun 

groeiplaats of fauna in hun natuurlijke leefomgeving?; 

 kunnen de voorgenomen werkzaamheden zodanig worden aangepast dat dergelijke 

handelingen niet of in mindere mate gepleegd kunnen worden? en is een 

ontheffingsaanvraag, om de plannen te kunnen uitvoeren of de werkzaamheden te 

kunnen verrichten (ex. artikel 75 van de Flora- en faunawet), vereist? 

 

De ontheffing 

Voor de planontwikkeling en realisatie kan het nodig zijn om ontheffing aan te vragen in 

verband met de (voorgenomen) overtreding van de in paragraaf 2.1 van de Flora- en 

faunawet genoemde verbodsbepalingen.  

Per 23 februari 2005 is de regelgeving rondom de ontheffingsaanvraag (artikel 75) 

gewijzigd. Hierbij worden drie beschermingsregimes onderscheiden, te weten: 

 

Categorie 1: Algemene soorten 

Voor de soorten geldt bij onder meer ruimtelijke ontwikkelingen een vrijstelling van de 

verbodsbepalingen in de Flora- en faunawet. Aan deze vrijstelling zijn geen aanvullende 

eisen gesteld, wel geldt de algemene zorgplicht. In deze categorie vallen onder meer 

algemeen voorkomende zoogdiersoorten zoals mol, konijn, en amfibieën zoals bruine 

kikker en gewone pad. 

 

Categorie 2: Overige soorten 

Bij ruimtelijke ontwikkelingen geldt voor deze categorie een vrijstelling, mits gewerkt wordt 

volgens een door het Ministerie LE&I goedgekeurde gedragscode. Een gedragscode moet 

door een sector/belangenorganisatie of initiatiefnemer zijn opgesteld en ter goedkeuring 

aan het bevoegd gezag (Ministerie LE&I) worden voorgelegd. Zonder een gedragscode dient 

in meeste situaties een ontheffing te worden aangevraagd. Een ontheffingsaanvraag wordt 

getoetst aan het criterium: ‘doet geen afbreuk aan de gunstige staat van instandhouding 

van de soort’. In deze categorie vallen alle vogelsoorten en een kleine groep van minder 

algemene diersoorten zoals eekhoorn en steenmarter. 

 

Categorie 3 : Soorten bijlage IV Habitatrichtlijn & Soorten bijlage 1 AMvB 

Voor deze soorten dient altijd een ontheffing te worden aangevraagd. Ook met een 

goedgekeurde gedragscode kan geen vrijstelling worden verkregen. Een 

ontheffingsaanvraag wordt getoetst aan onderstaande drie criteria: 

1. er is sprake van een bij de wet genoemd belang? (dit betreft een limitatieve lijst van 

andere gespecificeerde belangen); 

2. er is geen alternatief aanwezig voor de gewenste ingreep?; 

3. er wordt geen afbreuk gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van de soort? 

In deze categorie zijn zeldzame en kwetsbare soorten opgenomen. Dit betreft onder meer 

alle vleermuissoorten, zeldzame amfibieën en reptielen, een grote groep vlinders en 

libellen en enkele plantensoorten. 

 

Algemene zorgplicht, artikel 2 Flora- en faunawet: 

Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor alle (en dus niet alleen beschermde) in het 

wild levende dieren en planten, alsmede voor hun directe leefomgeving. Die zorg houdt in 
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ieder geval in dat een ieder die weet of kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten 

nadelige gevolgen voor flora of fauna kunnen worden veroorzaakt, verplicht is: 

1. dergelijk handelen achterwege te laten, waar dit in redelijkheid kan worden gevergd; 

2. danwel alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs kunnen worden gevraagd, om die 

gevolgen te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken of 

ongedaan te maken. 

 

Een onderdeel van de Flora- en faunawet is dat de initiatiefnemer invulling moet geven aan 

de zorgplicht ten aanzien van beschermde planten en dieren. Dit geldt zowel tijdens de 

uitvoering van de werkzaamheden als ten aanzien van het ontwerp. Geadviseerd wordt om 

in het ontwerp rekening te houden met de realisatie van nieuwe biotoop en/of biotopen 

bijvoorbeeld in de vorm van groenvoorzieningen en waterpartijen. De zorgplicht betekent 

dat gedurende de werkzaamheden rekening gehouden wordt met de beschermde soorten 

om schade aan deze soorten te voorkomen en de effecten erop zoveel mogelijk te 

beperken. De zorgplicht heeft tevens betrekking op de ontheffingsplicht (artikel 75 van de 

Flora- en faunawet). Dit houdt onder meer in, dat voor een aantal algemeen in Nederland 

voorkomende beschermde soorten een vrijstelling op de ontheffingsaanvraag geldt, mits de 

zorgplicht in acht wordt genomen. Dit betekent dat, ook voor soorten die onder de 

vrijstelling vallen, het wel verplicht blijft om bijvoorbeeld het voortplantingsseizoen te 

ontzien, of vóórdat werkzaamheden starten dieren te verjagen of weg te vangen (en elders 

uit te zetten) en om te voorkomen dat natuurschade in het kader van artikel 9 tot en met 

11 zal ontstaan. Dus ook voor soorten die onder de vrijstelling vallen dienen mitigerende 

maatregelen te worden getroffen. 

 

Voor alle beschermde, inheemse (ook de algemeen voorkomende) vogelsoorten geldt 

vanuit de Flora- en faunawet een verbod op handelingen die nesten of eieren beschadigen 

of verstoren. Een ontheffing hierop is niet mogelijk. Ook handelingen die een vaste rust- of 

verblijfplaats van beschermde vogels verstoren, zijn niet toegestaan. In de praktijk betekent 

dit dat verstorende werkzaamheden alleen buiten het broedseizoen (dat voor de meeste 

soorten loopt van maart tot en met juli) uitgevoerd mogen worden. Voor de verstoring van 

vaste rust- en verblijfplaatsen, belangrijk leef- of foerageergebieden van vogels buiten het 

broedseizoen kan een ontheffing noodzakelijk zijn. Het betreft hierbij dan over het 

algemeen: horsten, nesten of kolonieplaatsen die het hele jaar gebruikt worden. Hieronder 

vallen ook leef- en/of foerageergebieden van zeer plaatsgetrouwe vogelsoorten, zoals 

uilen. 

 

Natuurbeschermingswet 1998 

De Natuurbeschermingswet 1998 regelt de bescherming van gebieden en de hieraan 

gekoppelde soorten op basis van de van de Europese Habitat- en Vogelrichtlijn. De 

uitvoering van de Habitat- en Vogelrichtlijn moet leiden tot een ecologisch netwerk in de 

Europese Unie, Natura 2000 genaamd. Zowel de Habitat- als Vogelrichtlijn schrijven het 

instellen van speciale beschermingszones (SBZ's) voor. De lid-staten die de Vogel- en 

Habitatrichtlijn uitvoeren moeten de speciale beschermingszones aanmelden, de richtlijnen 

in nationaal recht omzetten, de gebieden beschermen, de juiste beheersmaatregelen 

treffen en de ontwikkeling van de kwaliteit van de aangewezen speciale beschermingszones 

monitoren. Voor de Vogelrichtlijn houdt de aan-melding bij de EU tegelijk ook de aanwijzing 

van die gebieden in. Bij de Habitatrichtlijn meldt een lidstaat de gebieden aan, die 
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vervolgens door de EU worden aangewezen. De voorstellen voor aanwijzing van SBZ's door 

de lidstaten worden wetenschappelijk getoetst door expert-groepen onder voorzitterschap 

van de EU voor de diverse biogeografische zone's van de Europese Unie. Nederland valt 

onder de Atlantische regio. De gebiedsbescherming is gericht op de bescherming van 

aangewezen habitats en soorten binnen de gebieden. Significant negatieve effecten op het 

beschermde gebied zijn niet toegestaan, tenzij sprake is van dwingende redenen van groot 

openbaar belang, er geen alternatieven voorhanden zijn en alle schade wordt 

gecompenseerd. 

 

De Natuurbeschermingswet voorziet eveneens in het beschermen van het gebied voor 

handelingen buiten het Natura 2000-gebied met een mogelijk negatief effect op de 

beschermde habitats en hieraan gekoppelde soorten. Dit is geregeld op basis van de 

zogenaamde externe werking. Op basis van de huidige Natuurbeschermingswet geldt een 

vergunningplicht voor activiteiten die in en om Natura 2000-gebieden de beschermde 

natuurwaarden kunnen verstoren. Deze vergunning wordt gebaseerd op een toetsing 

voordat een planontwikkeling wordt uitgevoerd in of nabij een Natura 2000-gebied. In 

geval mogelijk sprake is van significante effecten op een Natura 2000-gebied van de 

voorgenomen activiteit(en) dient, na overleg met bevoegd gezag, als eerste een voortoets 

te worden uitgevoerd. 

 

Ecologische hoofdstructuur (EHS) 

De EHS is een Nederlands netwerk van beschermde natuurgebieden, dat in 2018 gereed 

moet zijn. In de EHS liggen: 

 bestaande natuurgebieden, waaronder de 20 nationale parken, reservaten en 

natuurontwikkelingsgebieden;  

 ruim 6 miljoen hectare grote wateren: meren, rivieren, de kustzone van de Noordzee 

en de Waddenzee; 

 landbouwgebieden, beheerd volgens agrarisch natuurbeheer. 

 

De Nederlandse EHS moet uiteindelijk samen met de natuurgebieden in andere Europese 

landen het aaneengesloten pan-Europees Ecologisch Netwerk (PEEN) vormen. Het 

ruimtelijke beleid voor de EHS is gericht op behoud en ontwikkeling (spelregels EHS) van de 

wezenlijke kenmerken en waarden. Daarom geldt in de EHS het ‘nee, tenzij’-regime. Indien 

een voorgenomen ingreep de ‘nee, tenzij’-afweging met positief gevolg doorloopt kan de 

ingreep plaatsvinden, mits de eventuele nadelige gevolgen worden gemitigeerd en 

resterende schade wordt gecompenseerd. Indien de voorgenomen planontwikkeling met 

bijbehorende ingreep/ingrepen niet voldoet aan de voorwaarden uit het ‘nee, tenzij’-

regime dan kan de ingreep niet plaatsvinden, tenzij het onderstaande van toepassing is. 

 

Herbegrenzing EHS 

De Nota Ruimte noemt twee situaties waarin herbegrenzing van de EHS kan plaatsvinden. 

De eerste situatie betreft de herbegrenzing om andere dan ecologische redenen. Indien bij 

een ingreep niet voldaan wordt aan de voorwaarden van het ’nee, tenzij’-regime kan 

mogelijk deze vorm van herbegrenzen toegepast worden. Herbegrenzing om andere dan 

ecologische redenen is van toepassing indien provincies met behoud van de oorspronkelijke 

kwantitatieve en kwalitatieve ambitie de begrenzing van de EHS wensen aan te passen om 

een (kleinschalige) ruimtelijke ingreep mogelijk te maken. Hiervoor gelden strikte 



 

QUICKSCAN NATUURWETGEVING | AANLEG GELUIDWAL EN -SCHERM A76 TE STEIN | DOCUMENTCODE: 16A017.RAP001.QS.JVM 

Status: Definitief | Versiedatum: 06 juni 2016 

voorwaarden, zo moet de herbegrenzing leiden tot een versterking van de EHS in het 

betreffende gebied. Wordt aan deze voorwaarden niet voldaan dan is het plan niet 

aanvaardbaar in die vorm. De tweede situatie betreft het herbegrenzen van de EHS om 

ecologische redenen (om de samenhang te verbeteren of de EHS duurzaam in te passen). 

Herbegrenzen om ecologische redenen is een bevoegdheid van de provincie en dient te 

gebeuren met behoud van de oorspronkelijke ambitie van de EHS. 

 

EHS-saldobenadering 

In die gevallen waarbij het instrument EHS-saldobenadering van toepassing is hoeft het 

’nee, tenzij’-afwegingskader niet doorlopen te worden en is ook geen sprake van 

compensatie, zoals bij ingrepen onder het ’nee, tenzij’-regime. 

 

Harde eis hierbij is wel dat aan alle voorwaarden voor het toepassen van de 

saldobenadering wordt voldaan. Alleen dan is immers per saldo winst voor de EHS 

gegarandeerd. Is dit niet het geval dan geldt onverkort het ‘nee, tenzij’-regime. 

 

Beoordeling van effecten van een ingreep op de EHS 

Voor de beoordeling van de effecten van een ingreep en bij het nader invullen van de 

begrippen: ‘geen netto verlies’, ‘behoud van ambitie’, ’versterking van de EHS’ en 

’kwaliteitsslag’ zijn de volgende aandachtspunten ten aanzien van natuurkwaliteit 

belangrijk: 

 zowel de actuele natuurwaarden als het vastgelegde natuurdoel zijn relevant; 

 natuurwaarden worden in de EHS primair afgemeten aan doelsoorten en natuurlijkheid 

(de kwaliteitscriteria van natuurdoeltypen); 

 behoud en ontwikkeling van natuurwaarden zijn afhankelijk van het voldoen aan een 

reeks van randvoorwaarden (met name bodemgesteldheid, waterkwaliteit, processen 

in de omgeving, minimumoppervlakte en beheer). 

 significant negatieve effecten betreffen zowel natuur- als hun randvoorwaarden; 

 lokale ingrepen kunnen (negatieve) effecten hebben op drie schaalniveaus: lokaal, 

regionaal (kerngebied van de EHS) en landelijk (hele EHS). De vervangbaarheid van 

natuur hangt af van meerdere ecologische aspecten alsmede relevante nationale 

beleidsambities. 

 

Boswet 

Het doel van de Boswet is het instandhouden van het bosareaal in Nederland, dat wil 

zeggen: de letterlijke oppervlakte aan bos. De Boswet is van toepassing op alle bossen en 

houtopstanden buiten de ‘bebouwde kom Boswet’ groter dan 1.000 m2 en rijbeplantingen 

van meer dan 20 bomen. De Boswet verplicht om de grond waarop het bos heeft gestaan 

binnen 3 jaar opnieuw in te planten met bomen. Indien mogelijk is herplanting door 

natuurlijke verjonging ook toegestaan. Waar natuurlijke verjonging niet mogelijk of te 

verwachten is, bijvoorbeeld bij lintbeplantingen minder dan 30 meter breed, moet geplant 

worden met boomsoorten die aansluiten bij de groeiplaats. De begrenzing ‘bebouwde kom 

Boswet’ wordt door de gemeente vastgesteld, maar hoeft niet samen te vallen met de 

bebouwde kom in het kader van de wegenverkeerswet. In geval een boom/bomen of 

andere houtopstanden binnen de bebouwde kom worden gekapt, dan kan een 

gemeentelijke (omgevings)vergunning nodig zijn. Dit zal specifiek bij de betreffende 

gemeente moeten worden nagegaan. Struikbeplantingen groter dan 1.000 m2 vallen onder 
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de Boswet, met uitzondering van eenrijige geschoren meidoornheggen die als zodanig zijn 

aangelegd en worden beheerd. Spontane bosopslag langs sloten, op natuurterreinen en 

braakliggende terreinen valt onder de Boswet, zodra sprake is van een bedekkings-

percentage van 60% en een opslag van vijf jaar of ouder. De Boswet is niet van toepassing 

op: erven en tuinen, windschermen van bomen langs boomgaarden, eenrijige beplanting 

van populier of wilg op of langs landbouwgronden, italiaanse populier, linde, 

paardenkastanje en treurwilg, vruchtbomen, kerstsparren en kweekgoed. 

 

Voor het kappen van bos of bomen die onder de Boswet vallen geldt een meldingsplicht. 

Deze melding moet doorgaans bij de gemeente minimaal één maand en maximaal één jaar 

voor uitvoering van de kapwerkzaamheden worden gedaan. 

 

Rode Lijst 

Op Rode Lijsten staan de soorten die bedreigd zijn in hun voortbestaan. In Nederland zijn 

voor een beperkt aantal soortgroepen officiële nationale Rode Lijsten verschenen; officieel 

wil zeggen dat deze in de Staatscourant zijn gepubliceerd. Soorten komen op een Rode Lijst 

als zij zeldzaam zijn en achteruitgaan. In 2004 zijn alle bestaande Rode lijsten herzien en zijn 

tezamen met enkele nieuwe Rode lijsten verschenen in een bijlage bij de Staatscourant 

(LNV, 2004). Alle soorten van de soortgroepen met officiële Rode Lijsten betreffen 

ongeveer 2% van het totaal aantal dieren en 31% van het totaal aantal planten in 

Nederland. Bij paddestoelen gaat het daarbij alleen om de macrofungi (hogere fungi, de 

paddenstoelen en zwammen, die tenminste in staat zijn om zich geslachtelijk voort te 

planten en waarvan de vruchtlichamen groter dan 1 millimeter zijn).  

Van dagvlinders, zoogdieren, vogels, amfibieën, reptielen en paddestoelen zijn de 

afgelopen jaren basisrapporten met herziene rode lijsten verschenen. Deze hebben echter 

nog geen officiële status gekregen. Het opstellen van Rode Lijsten komt voort uit het 

verdrag van Bern, dat in 1982 door Nederland is geratificeerd. Dit verdrag vraagt bijzondere 

aandacht voor soorten die met uitsterven worden bedreigd en die kwetsbaar zijn (artikel 1 

en 3). 

 

In artikel 7 van de Flora- en faunawet is vastgelegd dat de overheid lijsten opstelt van dier- 

en plantensoorten die van nature in Nederland voorkomen en die bedreigd zijn. In de nota 

'Natuur voor mensen, mensen voor natuur' is het opstellen van Rode Lijsten één van de 

instrumenten voor de soortbescherming. Soorten van een Rode Lijst genieten op basis 

daarvan nog geen wettelijke bescherming. Wettelijk is wel vastgelegd dat de overheid zich 

inzet voor de bescherming van deze soorten en dat zij het onderzoek daartoe bevordert. 

Van provincies, gemeenten en terreinbeherende organisaties wordt verwacht dat zij bij hun 

beleid en beheer rekening houden met de soorten op de Rode Lijsten. 

 

Nesten 

De Flora- en faunawet kent geen standaardperiode voor het broedseizoen van vogels. Het 

gaat erom of er een broedgeval is. Verblijfplaatsen van vogels die hun verblijfplaats het hele 

jaar gebruiken, zijn jaarrond beschermd. Slechts een beperkt aantal soorten bewoont het 

nest permanent of keert elk jaar terug naar hetzelfde nest. De meeste vogels maken elk 

broedseizoen een nieuw nest of zijn in staat om een nieuw nest te maken. Deze 

vogelnesten voor eenmalig gebruik vallen alleen tijdens het broedseizoen onder de 

bescherming van artikel 11 van de Flora- en faunawet. U heeft voor deze soorten geen 
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ontheffing nodig voor werkzaamheden buiten het broedseizoen. En ook niet als u 

maatregelen treft die voorkomen dat deze soorten zich op de bouwplaats vestigen tijdens 

het broedseizoen. U mag dus buiten het broedseizoen nesten verplaatsen of verwijderen, 

maar daar zijn uitzonderingen op. 

 

Nesten die het hele jaar door zijn beschermd 

Op de volgende categorieën gelden de verbodsbepalingen van artikel 11 van de Flora- en 

faunawet het gehele seizoen: 

1. nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het broedseizoen in 

gebruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats (voorbeeld: steenuil). 

2. nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die 

daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop. De (fysieke) 

voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar 

(voorbeeld: roek, gierzwaluw en huismus). 

3. nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde plaats 

broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing. De (fysieke) 

voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar 

(voorbeeld: ooievaar, kerkuil en slechtvalk). 

4. vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks 

in staat zijn een nest te bouwen (voorbeeld: boomvalk, buizerd en ransuil). 

Deze categorieën zijn terug te vinden in de ‘Aangepaste lijst jaarrond beschermde 

vogelnesten’. 

 

Nesten die niet het hele jaar door zijn beschermd 

In de ‘Aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten’ worden de volgende soorten 

aangegeven als categorie 5. Deze zijn buiten het broedseizoen niet beschermd.  

5. nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar 

daarvoor hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar die wel over 

voldoende flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan, zich elders 

te vestigen. 

 

Aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten 

De aangepaste lijst met jaarrond beschermde nesten is indicatief en niet uitputtend. Als 

aanvulling op de vorige lijst zijn ook vogelsoorten opgenomen met niet jaarrond 

beschermde nesten. De soorten uit bovenstaande categorie 5 vragen extra onderzoek, ook 

al zijn hun nesten niet jaarrond beschermd. Categorie 5-soorten zijn namelijk wel jaarrond 

beschermd als zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen. 
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Bijlage 4 Kaart regionale ligging 

Locatie van het plangebied (rood omcirkeld; bron: Opentopo.nl) 
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Bijlage 5 Foto’s van het plangebied 
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Bijlage 6 Resultaten NDFF 

In onderstaande tabel staat per soort aangegeven op welke afstand de soort van het 

projectgebied de afgelopen vijf jaar is waargenomen. Hierin zijn alleen de soorten 

weergegeven van tabel 2 en 3 van de Flora- en faunawet en de vogels waarvan het 

ministerie op een indicatieve lijst aangeeft dat deze jaarrond beschermde nesten hebben. 

Meer informatie over de waarnemingen die hiervoor gebruik zijn is te vinden op de site van 

de NDFF. 

 

Er is hierbij niet geselecteerd op type waarnemingen zoals, bijvoorbeeld enkel 

broedvogeltellingen voor de vogels. Het resultaat in de tabel geeft een overzicht van alle op 

het moment van opvragen goedgekeurde actuele waarnemingen, dus ook losse 

waarnemingen, in de NDFF voor bovengenoemde soorten. 
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Bijlage 7 Schets van het voornemen 
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Soort Soortgroep Bescherming Afstand

Alpenwatersalamander Amfibieën tabel II 0 - 1 km

Levendbarende hagedis Reptielen tabel II 0 - 1 km

Daslook Vaatplanten tabel II 0 - 1 km

Gulden sleutelbloem Vaatplanten tabel II 0 - 1 km

Herfsttijloos Vaatplanten tabel II 0 - 1 km

Maretak Vaatplanten tabel II 0 - 1 km

Rapunzelklokje Vaatplanten tabel II 0 - 1 km

Ruig klokje Vaatplanten tabel II 0 - 1 km

Steenbreekvaren Vaatplanten tabel II 0 - 1 km

Tongvaren Vaatplanten tabel II 0 - 1 km

Eekhoorn Zoogdieren tabel II 0 - 1 km

Steenmarter Zoogdieren tabel II 0 - 1 km

Hazelworm Reptielen tabel III 0 - 1 km

Boomvalk Vogels tabel III 0 - 1 km

Buizerd Vogels tabel III 0 - 1 km

Gierzwaluw Vogels tabel III 0 - 1 km

Grote Gele Kwikstaart Vogels tabel III 0 - 1 km

Havik Vogels tabel III 0 - 1 km

Huismus Vogels tabel III 0 - 1 km

Kerkuil Vogels tabel III 0 - 1 km

Ooievaar Vogels tabel III 0 - 1 km

Ransuil Vogels tabel III 0 - 1 km

Roek Vogels tabel III 0 - 1 km

Slechtvalk Vogels tabel III 0 - 1 km

Sperwer Vogels tabel III 0 - 1 km

Steenuil Vogels tabel III 0 - 1 km

Wespendief Vogels tabel III 0 - 1 km

Zwarte Wouw Vogels tabel III 0 - 1 km

Bever Zoogdieren tabel III 0 - 1 km

Das Zoogdieren tabel III 0 - 1 km

Gewone dwergvleermuis Zoogdieren tabel III 0 - 1 km

Gewone grootoorvleermuis Zoogdieren tabel III 0 - 1 km

Laatvlieger Zoogdieren tabel III 0 - 1 km

Ruige dwergvleermuis Zoogdieren tabel III 0 - 1 km

Watervleermuis Zoogdieren tabel III 0 - 1 km

Vliegend hert Insecten-Kevers tabel II 1 - 5 km

Bijenorchis Vaatplanten tabel II 1 - 5 km

Gele helmbloem Vaatplanten tabel II 1 - 5 km

Grote keverorchis Vaatplanten tabel II 1 - 5 km

Klein glaskruid Vaatplanten tabel II 1 - 5 km

Lange ereprijs Vaatplanten tabel II 1 - 5 km

Steenanjer Vaatplanten tabel II 1 - 5 km

Stengelomvattend havikskruid Vaatplanten tabel II 1 - 5 km
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Veldsalie Vaatplanten tabel II 1 - 5 km

Vogelnestje Vaatplanten tabel II 1 - 5 km

Waterdrieblad Vaatplanten tabel II 1 - 5 km

Wilde marjolein Vaatplanten tabel II 1 - 5 km

Cottus gobio Vissen tabel II 1 - 5 km

Grote bosmuis Zoogdieren tabel II 1 - 5 km

Rugstreeppad Amfibieën tabel III 1 - 5 km

Vuursalamander Amfibieën tabel III 1 - 5 km

Rivierrombout Insecten-Libellen tabel III 1 - 5 km

Baardvleermuis / Brandts vleermuis Zoogdieren tabel III 1 - 5 km

Franjestaart Zoogdieren tabel III 1 - 5 km

Gewone/Grijze grootoorvleermuis Zoogdieren tabel III 1 - 5 km

Hamster Zoogdieren tabel III 1 - 5 km

Ingekorven vleermuis Zoogdieren tabel III 1 - 5 km

Meervleermuis Zoogdieren tabel III 1 - 5 km

Rosse vleermuis Zoogdieren tabel III 1 - 5 km

Waterspitsmuis Zoogdieren tabel III 1 - 5 km

Bosorchis Vaatplanten tabel II 5 - 10 km

Gevlekte orchis Vaatplanten tabel II 5 - 10 km

Hondskruid Vaatplanten tabel II 5 - 10 km

Prachtklokje Vaatplanten tabel II 5 - 10 km

Rechte driehoeksvaren Vaatplanten tabel II 5 - 10 km

Rietorchis Vaatplanten tabel II 5 - 10 km

Damhert Zoogdieren tabel II 5 - 10 km

Wild zwijn Zoogdieren tabel II 5 - 10 km

Geelbuikvuurpad Amfibieën tabel III 5 - 10 km

Kamsalamander Amfibieën tabel III 5 - 10 km

Poelkikker Amfibieën tabel III 5 - 10 km

Vinpootsalamander Amfibieën tabel III 5 - 10 km

Vroedmeesterpad Amfibieën tabel III 5 - 10 km

keizersmantel Insecten-Dagvlinders tabel III 5 - 10 km

Elrits Vissen tabel III 5 - 10 km

Baardvleermuis Zoogdieren tabel III 5 - 10 km

Brandts vleermuis Zoogdieren tabel III 5 - 10 km

Grijze grootoorvleermuis Zoogdieren tabel III 5 - 10 km

Tweekleurige vleermuis Zoogdieren tabel III 5 - 10 km

Vale vleermuis Zoogdieren tabel III 5 - 10 km

Aapjesorchis Vaatplanten tabel II 10 - 25 km

Beenbreek Vaatplanten tabel II 10 - 25 km

Bergnachtorchis Vaatplanten tabel II 10 - 25 km

Blaasvaren Vaatplanten tabel II 10 - 25 km

Bleek bosvogeltje Vaatplanten tabel II 10 - 25 km

Bokkenorchis Vaatplanten tabel II 10 - 25 km

Brede orchis Vaatplanten tabel II 10 - 25 km
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Duitse gentiaan Vaatplanten tabel II 10 - 25 km

Franjegentiaan Vaatplanten tabel II 10 - 25 km

Geelgroene wespenorchis Vaatplanten tabel II 10 - 25 km

Groene nachtorchis Vaatplanten tabel II 10 - 25 km

Grote muggenorchis Vaatplanten tabel II 10 - 25 km

Harlekijn Vaatplanten tabel II 10 - 25 km

Herfstschroeforchis Vaatplanten tabel II 10 - 25 km

Jeneverbes Vaatplanten tabel II 10 - 25 km

Kleine zonnedauw Vaatplanten tabel II 10 - 25 km

Klokjesgentiaan Vaatplanten tabel II 10 - 25 km

Kruisbladgentiaan Vaatplanten tabel II 10 - 25 km

Mannetjesorchis Vaatplanten tabel II 10 - 25 km

Moeraswespenorchis Vaatplanten tabel II 10 - 25 km

Muurbloem Vaatplanten tabel II 10 - 25 km

Parnassia Vaatplanten tabel II 10 - 25 km

Pijlscheefkelk Vaatplanten tabel II 10 - 25 km

Poppenorchis Vaatplanten tabel II 10 - 25 km

Purperorchis Vaatplanten tabel II 10 - 25 km

Ronde zonnedauw Vaatplanten tabel II 10 - 25 km

Schubvaren Vaatplanten tabel II 10 - 25 km

Soldaatje Vaatplanten tabel II 10 - 25 km

Steenbreekvaren subsp. trichomanes Vaatplanten tabel II 10 - 25 km

Stijf hardgras Vaatplanten tabel II 10 - 25 km

Vliegenorchis Vaatplanten tabel II 10 - 25 km

Welriekende/Bergnachtorchis Vaatplanten tabel II 10 - 25 km

Welriekende nachtorchis Vaatplanten tabel II 10 - 25 km

Zinkviooltje Vaatplanten tabel II 10 - 25 km

Zwartsteel Vaatplanten tabel II 10 - 25 km

Europese meerval Vissen tabel II 10 - 25 km

Kleine modderkruiper Vissen tabel II 10 - 25 km

Edelhert Zoogdieren tabel II 10 - 25 km

Boomkikker Amfibieën tabel III 10 - 25 km

Heikikker Amfibieën tabel III 10 - 25 km

bruin dikkopje Insecten-Dagvlinders tabel III 10 - 25 km

donker pimpernelblauwtje Insecten-Dagvlinders tabel III 10 - 25 km

dwergblauwtje Insecten-Dagvlinders tabel III 10 - 25 km

groot geaderd witje Insecten-Dagvlinders tabel III 10 - 25 km

heideblauwtje Insecten-Dagvlinders tabel III 10 - 25 km

iepenpage Insecten-Dagvlinders tabel III 10 - 25 km

klaverblauwtje Insecten-Dagvlinders tabel III 10 - 25 km

purperstreepparelmoervlinder Insecten-Dagvlinders tabel III 10 - 25 km

rouwmantel Insecten-Dagvlinders tabel III 10 - 25 km

veldparelmoervlinder Insecten-Dagvlinders tabel III 10 - 25 km

Gaffellibel Insecten-Libellen tabel III 10 - 25 km
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Sierlijke witsnuitlibel Insecten-Libellen tabel III 10 - 25 km

Gladde slang Reptielen tabel III 10 - 25 km

Muurhagedis Reptielen tabel III 10 - 25 km

Ringslang Reptielen tabel III 10 - 25 km

Zandhagedis Reptielen tabel III 10 - 25 km

Beekprik Vissen tabel III 10 - 25 km

Bittervoorn Vissen tabel III 10 - 25 km

Gestippelde alver Vissen tabel III 10 - 25 km

Rivierprik Vissen tabel III 10 - 25 km

Oehoe Vogels tabel III 10 - 25 km

Bechsteins vleermuis Zoogdieren tabel III 10 - 25 km

Bosvleermuis Zoogdieren tabel III 10 - 25 km

Eikelmuis Zoogdieren tabel III 10 - 25 km

Gewone zeehond Zoogdieren tabel III 10 - 25 km

Hazelmuis Zoogdieren tabel III 10 - 25 km

Lynx Zoogdieren tabel III 10 - 25 km

Otter Zoogdieren tabel III 10 - 25 km

Wilde kat Zoogdieren tabel III 10 - 25 km

Kluwenklokje Vaatplanten tabel II 25 - 50 km

Spaanse ruiter Vaatplanten tabel II 25 - 50 km

Spindotterbloem Vaatplanten tabel II 25 - 50 km

Weideklokje Vaatplanten tabel II 25 - 50 km

Wilde gagel Vaatplanten tabel II 25 - 50 km

Knoflookpad Amfibieën tabel III 25 - 50 km

Gevlekte witsnuitlibel Insecten-Libellen tabel III 25 - 50 km

Groene glazenmaker Insecten-Libellen tabel III 25 - 50 km

Adder Reptielen tabel III 25 - 50 km

Drijvende waterweegbree Vaatplanten tabel III 25 - 50 km

Grote modderkruiper Vissen tabel III 25 - 50 km

Europese rivierkreeft Geleedpotigen-Insecten tabel II 50 - 100 km

Dennenorchis Vaatplanten tabel II 50 - 100 km

Stengelloze sleutelbloem Vaatplanten tabel II 50 - 100 km

Vleeskleurige orchis Vaatplanten tabel II 50 - 100 km

Wilde kievitsbloem Vaatplanten tabel II 50 - 100 km

Zomerklokje Vaatplanten tabel II 50 - 100 km

grote ijsvogelvlinder Insecten-Dagvlinders tabel III 50 - 100 km

pimpernelblauwtje Insecten-Dagvlinders tabel III 50 - 100 km

tweekleurig hooibeestje Insecten-Dagvlinders tabel III 50 - 100 km

Gestreepte waterroofkever Insecten-Kevers tabel III 50 - 100 km

Kruipend moerasscherm Vaatplanten tabel III 50 - 100 km

Boommarter Zoogdieren tabel III 50 - 100 km

Blauwe zeedistel Vaatplanten tabel II 100 - 250 km

Groensteel Vaatplanten tabel II 100 - 250 km

Honingorchis Vaatplanten tabel II 100 - 250 km
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Kleine keverorchis Vaatplanten tabel II 100 - 250 km

Lange zonnedauw Vaatplanten tabel II 100 - 250 km

Slanke gentiaan Vaatplanten tabel II 100 - 250 km

Steenrode orchis Vaatplanten tabel II 100 - 250 km

Valkruid Vaatplanten tabel II 100 - 250 km

Veenmosorchis Vaatplanten tabel II 100 - 250 km

Veldgentiaan Vaatplanten tabel II 100 - 250 km

Zomeradonis Vaatplanten tabel II 100 - 250 km

Adderzeenaald Vissen tabel II 100 - 250 km

Blonde rog Vissen tabel II 100 - 250 km

Botervis Vissen tabel II 100 - 250 km

Brakwatergrondel Vissen tabel II 100 - 250 km

Dikkopje Vissen tabel II 100 - 250 km

Dwergbolk Vissen tabel II 100 - 250 km

Gehoornde slijmvis Vissen tabel II 100 - 250 km

Glasgrondel Vissen tabel II 100 - 250 km

Goudharder Vissen tabel II 100 - 250 km

Groene zeedonderpad Vissen tabel II 100 - 250 km

Grote koornaarvis Vissen tabel II 100 - 250 km

Grote zeenaald Vissen tabel II 100 - 250 km

Harnasmannetje Vissen tabel II 100 - 250 km

Hondshaai Vissen tabel II 100 - 250 km

Kleine pieterman Vissen tabel II 100 - 250 km

Kleine zeenaald Vissen tabel II 100 - 250 km

Lozano's grondel Vissen tabel II 100 - 250 km

Pitvis Vissen tabel II 100 - 250 km

Slakdolf Vissen tabel II 100 - 250 km

Symphodus melops Vissen tabel II 100 - 250 km

Vorskwab Vissen tabel II 100 - 250 km

Zwarte grondel Vissen tabel II 100 - 250 km

Grijze zeehond Zoogdieren tabel II 100 - 250 km

Klapmuts Zoogdieren tabel II 100 - 250 km

Ringelrob Zoogdieren tabel II 100 - 250 km

grote vuurvlinder Insecten-Dagvlinders tabel III 100 - 250 km

veenbesparelmoervlinder Insecten-Dagvlinders tabel III 100 - 250 km

veenhooibeestje Insecten-Dagvlinders tabel III 100 - 250 km

Brede geelgerande waterroofkever Insecten-Kevers tabel III 100 - 250 km

Heldenbok Insecten-Kevers tabel III 100 - 250 km

Noordse winterjuffer Insecten-Libellen tabel III 100 - 250 km

Oostelijke witsnuitlibel Insecten-Libellen tabel III 100 - 250 km

Dikkopschildpad Reptielen tabel III 100 - 250 km

Kemps zeeschildpad Reptielen tabel III 100 - 250 km

Lederschildpad Reptielen tabel III 100 - 250 km

Groenknolorchis Vaatplanten tabel III 100 - 250 km
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Zomerschroeforchis Vaatplanten tabel III 100 - 250 km

Atlantische steur Vissen tabel III 100 - 250 km

Bataafse stroommossel Weekdieren tabel III 100 - 250 km

Groot zeegras Zeeorganismen tabel III 100 - 250 km

Bruinvis Zoogdieren tabel III 100 - 250 km

Dwergvinvis Zoogdieren tabel III 100 - 250 km

Gestreepte dolfijn Zoogdieren tabel III 100 - 250 km

Gewone dolfijn Zoogdieren tabel III 100 - 250 km

Gewone spitssnuitdolfijn Zoogdieren tabel III 100 - 250 km

Gewone vinvis Zoogdieren tabel III 100 - 250 km

Griend Zoogdieren tabel III 100 - 250 km

Kleine dwergvleermuis Zoogdieren tabel III 100 - 250 km

Noordse woelmuis (arenicola) Zoogdieren tabel III 100 - 250 km

Tuimelaar Zoogdieren tabel III 100 - 250 km

Veldspitsmuis Zoogdieren tabel III 100 - 250 km

Witflankdolfijn Zoogdieren tabel III 100 - 250 km

Witsnuitdolfijn Zoogdieren tabel III 100 - 250 km

Noordse vinvis Zoogdieren tabel III > 250 km

Orka Zoogdieren tabel III > 250 km

Potvis Zoogdieren tabel III > 250 km
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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding 

De initiatiefnemer is voornemens om in het plangebied een geluidsscherm en -wal aan te leggen. 

Volgens nationale en internationale regelgeving is het verplicht om voordat de ingreep plaatsvindt 

onderzoek te doen naar het eventuele voorkomen van beschermde flora en fauna.  

Uit een ecologische potentie-inschatting van Lievense-CSO (van Mil, J., 2016) blijkt dat in het 

plangebied mogelijk beschermde soorten vleermuizen en de Alpenwatersalamander voorkomen. 

Daarom heeft Regelink Ecologie & Landschap in opdracht van de gemeente Stein in het plangebied 

onderzoek naar vleermuizen en de Alpenwatersalamander uitgevoerd. 

1.2 Doel 

Met behulp van dit onderzoek worden de volgende vragen beantwoord: 

• Welke soorten vleermuizen komen voor in het plangebied? 

• Welke functies heeft het plangebied voor de aanwezige soorten vleermuizen? 

• Komt de Alpenwatersalamander voor in het plangebied? 

• Leidt de ingreep tot een overtreding van de verbodsbepalingen uit de Flora- en faunawet? 

1.3 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 worden werkwijze en inspanning beschreven, hoofdstuk 3 geeft een beschrijving van 

het plangebied. In hoofdstuk 4 worden de resultaten van de verrichte onderzoeken gepresenteerd. 

De ingreep wordt in hoofdstuk 5 omschreven. Vervolgens zijn de mogelijke effecten van de ingreep 

gerelateerd aan de aanwezige soorten vleermuizen en getoetst aan de Flora- en faunawet 

(hoofdstuk 6). In hoofdstuk 7 volgen de conclusies en aanbevelingen. Ten slotte is een korte 

literatuurlijst opgenomen (hoofdstuk 8). 

Bij het opstellen van deze rapportage is uitgegaan van de definities zoals aanwezig op de website 

van Regelink Ecologie & Landschap1.  

                                                        
 

1 http://www.regelink.net/kenniscentrum/definities-vleermuizenonderzoek/ 



 
 

Soortgericht onderzoek vleermuizen en Alpenwatersalamander | Aanleg geluidswal en -

scherm A76 Stein | RA16287-01 

7 

  

2. Werkwijze en inspanning 

Op 23 juni, 6 juli, 24 augustus en 13 september 2016 werd het plangebied geïnventariseerd op 

vleermuizen en de Alpenwatersalamander. De toegepaste onderzoekmethoden worden in dit 

hoofdstuk nader toegelicht. 

Tijdens alle bezoeken waren de weersomstandigheden geschikt voor het inventariseren van 

vleermuizen en de Alpenwatersalamander (Tabel 1).  

Tabel 1. Datum en tijdstip van en weersomstandigheden tijdens de inventarisaties. 

Datum Tijdstip Type onderzoek Weersomstandigheden 

23 juni 2016 middag amfibieën 30ºC, licht bewolkt, droog, 0 Bft 

23 juni 2016 avond batdetector / amfibieën 28ºC, licht bewolkt, droog, 2 Bft 

6 juli 2016 ochtend batdetector / amfibieën 12ºC, onbewolkt, droog, 1 Bft 

24 augustus 2016  nacht batdetector / amfibieën 25ºC, onbewolkt, droog, 1 Bft 

13 september 2016 nacht batdetector / amfibieën 28ºC, onbewolkt, droog, 0 Bft 

8 december 2016 overdag inspectie boomholten / 

amfibieën 

8 ºC, licht bewolkt, droog, 0 Bft 

 

2.1 Vleermuizen 

Winterverblijfplaatsen 

De aanwezige bomen zijn visueel geïnspecteerd op de aanwezigheid van holtes die geschikt zijn als 

winterverblijfplaats voor vleermuizen. De voor vleermuizen in potentie geschikte holtes zijn 

onderzocht met behulp van een ladder, inspectiespiegel en zaklamp. 

Batdetectoronderzoek 

Tijdens de veldbezoeken werd op grond van geluid en zicht geïnventariseerd. Met behulp van een 

heterodyne batdetector met opname- en vertragingsfunctie (type: Petterson D240x) werd de 

echolocatie die vleermuizen uitzenden hoorbaar gemaakt voor mensen.  

Wanneer de soort op grond van frequentie, klank en ritme niet met zekerheid kon worden bepaald, 

werd een opname gemaakt met een extern opnameapparaat (type: Roland Edirol R09H). Met behulp 

van het computerprogramma Batsound werden de opnamen nader geanalyseerd. Hierbij werden de 

criteria zoals beschreven door Arjan Boonman (www.batecho.eu) toegepast. Voor sociale geluiden 

van vleermuizen werd gebruik gemaakt van Middleton, 2014 en Pfalzer, 2002. Door daarnaast 

zoveel mogelijk visueel waar te nemen werd de determinatie geverifieerd en werd het gedrag (en 

daarmee vaak de functie van het gebied) vastgesteld. 

Gedurende het voorjaar (tussen mei en augustus) werden de bezoeken direct vanaf zonsondergang 

tot twee uur na zonsondergang of vanaf twee uur voor zonsopkomst tot zonsopkomst uitgevoerd. 
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Gedurende de nazomer (augustus tot oktober) werden de bezoeken tussen een uur na 

zonsondergang en een uur voor zonsopkomst uitgevoerd. In deze periode werd minimaal twee uur 

geïnventariseerd. 

2.2 Alpenwatersalamander 

Het onderzoek naar het voorkomen van de Alpenwatersalamander binnen het plangebied is 

gecombineerd met het vleermuizenonderzoek. Tijdens elk veldbezoek zijn de in het plangebied 

aanwezige stukken dood stamhout, houtstapels en potentieel geschikte schuilplekken onderzocht op 

de aanwezigheid van de Alpenwatersalamander. 

2.3 Volledigheid inventarisatie 

De inventarisatie is zoveel mogelijk uitgevoerd volgens het Vleermuisprotocol 2013 zoals vastgesteld 

door de Gegevensautoriteit Natuur. 

Voor de Alpenwatersalamander bestaat op dit moment nog geen goedgekeurd inventarisatieprotocol 

of soortenstandaard. Voor zowel de vleermuizen als de Alpenwatersalamander is het onderzoek met 

voldoende inspanning uitgevoerd om de afwezigheid van deze soorten en functies in het plangebied 

met voldoende zekerheid aan te tonen dan wel uit te sluiten. De inventarisatie is uitgevoerd op basis 

van best professional judgement. 

De inventarisatie is een steekproef gebaseerd op momentopnames. Hierdoor is niet uitgesloten dat 

soorten en functies die niet waargenomen werden op een ander tijdstip wel aanwezig zijn. Dit is 

acceptabel omdat de Flora- en faunawet een initiatiefnemer vraagt te doen wat redelijkerwijs van 

hem verwacht kan worden. 

Met de gekozen methode en inspanning is voldoende invulling gegeven aan artikel 2 (Zorgplicht) van 

de Flora- en faunawet. Wat betreft het vooronderzoek heeft de initiatiefnemer gedaan wat 

redelijkerwijs van hem verwacht kan worden. 
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3. Omschrijving plangebied 

Het plangebied heeft een oppervlakte van circa 2.500 vierkante meter en is gelegen aan de 

noordzijde van de rijksweg A76, tussen het viaduct van de Cortenbachstraat tot voorbij de Tiliastraat 

in de gemeente Stein (Limburg). Ten noorden van het plangebied ligt de bebouwde kom van Stein. 

 

Figuur 1. Ligging van het plangebied, met de begrenzing in rood aangegeven. © Dienst voor het kadaster 
en de openbare registers, Apeldoorn, 2016. 

Binnen het plangebied zijn de volgende ecotopen aanwezig (zie ook de foto’s  

van het plangebied in Bijlage 1): 

• dunne exemplaren (diameter borsthoogte < 25 centimeter) van gewone es (Fraxinus 

excelsior); 

• dunne exemplaren (diameter borsthoogte < 25 centimeter) van zomereik (Quercus robur); 

• dikke exemplaren (diameter borsthoogte > 25 centimeter) van gewone es (Fraxinus 

excelsior), zonder holtes; 

• dikke exemplaren (diameter borsthoogte > 25 centimeter) van zomereik (Quercus robur), 

zonder holtes; 

• dikke schietwilg (Salix alba, diameter borsthoogte > 25 centimeter) met holtes; 
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• lage, opgaande begroeiing bestaande uit meidoorn (Crataegus monogyna), opslag van 

gewone es en zomereik.  
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4. Resultaten 

4.1 Vleermuizen 

Gedurende het onderzoek werden binnen het plangebied drie soorten vleermuizen aangetroffen:  

• gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus); 

• laatvlieger (Eptesius serotinus); 

• rosse vleermuis (Nyctalus noctula). 

Hieronder worden per soort de waarnemingen en functies weergegeven. Waarnemingskaarten zijn 

opgenomen in Bijlage 1. 

4.1.1 Gewone dwergvleermuis 

Tijdens de inventarisaties werden verspreid over het plangebied enkele gewone dwergvleermuizen 

foeragerend waargenomen. Tijdens de rondes in de kraamperiode werden geen 

kraamverblijfplaatsen of zomerverblijfplaatsen aangetroffen of gedrag dat wijst op de aanwezigheid 

hiervan. Tijdens het paarseizoen werden gedurende beide rondes drie roepende mannetje gehoord 

die vrijwel het gehele bezoek roepend tussen de woningen grenzend aan het plangebied vlogen. 

Deze waarnemingen wijzen op de aanwezigheid van drie paarverblijfplaatsen van gewone 

dwergvleermuizen. Aangenomen kan worden dat paarverblijfplaatsen aanwezig zijn in een aantal 

woningen gelegen buiten het plangebied. Er zijn geen paarverblijfplaatsen aangetroffen in bomen. 

4.1.2 Laatvlieger 

De laatvlieger werd tijdens het gehele onderzoek vijf keer foeragerend waargenomen in het 

plangebied. 

4.1.3 Rosse vleermuis 

De rosse vleermuis werd tijdens het onderzoek slechts één keer op 6 juli overvliegend waargenomen 

in het plangebied. Het dier vertoonde geen gedrag dat wijst op een specifieke binding met het 

plangebied. 

4.2 Per functie 

4.2.1 Foerageergebied 

In het plangebied zijn lage aantallen foeragerende gewone dwergvleermuizen en laatvliegers 

waargenomen. De met bomen beplante tuinen en het aangrenzende talud van de A76 met daarop 

beplantingen, vormen een geschikte groenstructuur voor vleermuizen als foerageergebied en 

vliegroute. De dieren benutten op deze locatie de luwte van de beplantingen. 

Op grond van de geringe omvang van het plangebied in relatie met de aangrenzende 

groenstructuren en het beperkte aantal foeragerende dieren kan gesteld worden dat het plangebied 

geen essentieel foerageergebied voor vleermuizen is. 
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4.2.2 Vliegroutes 

In het plangebied verplaatsen gewone dwergvleermuizen zich tijdens het foerageren door de 

beplantingen in het plangebied. Het groen in het plangebied vormt in relatie met zijn omgeving geen 

duidelijk lijnvormige landschapselementen. De boombeplantingen in het plangebied vloeien 

geleidelijk over in de veelal originele groenelementen in de aangrenzende tuinen, aangeplant medio 

jaren zeventig van de vorige eeuw. In een dergelijke omgeving zijn duidelijke vliegroutes meestal niet 

aanwezig maar verplaatsen gewone dwergvleermuizen zich diffuus door het landschap van en naar 

hun foerageergebied. Een essentiële vliegroute is niet aanwezig in het plangebied. 

4.2.3 Vaste rust- en/of verblijfplaatsen 

In de kraamperiode zijn geen vaste rust- en/of verblijfplaatsen van vleermuizen aangetroffen. 

Tijdens de paarperiode (augustus-september 2016) werden drie roepende mannetjes van de gewone 

dwergvleermuis in het plangebied waargenomen tussen de woningen ten noorden van het 

plangebied. Er zijn geen bomen met voor vleermuizen geschikte holten of loszittend schors 

aangetroffen binnen het plangebied. Aangenomen mag worden dat de paarverblijfplaatsen buiten het 

plangebied zijn gelegen. 

4.3 Alpenwatersalamander 

Er zijn geen exemplaren van de Alpenwatersalamander aangetroffen in het plangebied. 
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5. Ingreep 

De initiatiefnemer is voornemens om in het plangebied een geluidswal en -scherm aan te leggen. 

Vanaf het viaduct (Cortenbachstraat) tot voorbij de Tiliastraat wordt over een lengte van circa 200 

meter een geluidscherm aangelegd langs de snelweg A76. Vervolgens wordt over een lengte van 

circa 100 meter een geluidswal van grond aangelegd. De geluidswal en het geluidsscherm krijgen 

een hoogte van 3 meter. Ten behoeve van de aanleg zal ter hoogte van het geluidsscherm een 

werkstrook van circa 6 meter breed worden gekapt. Van deze strook ligt circa 4 meter aan de 

noordzijde van het nieuwe scherm. Ter hoogte van de geluidswal is de werkstrook circa 15 meter 

breed. 

Ingrepen die in het plangebied moeten plaatsvinden bestaan voornamelijk uit: 

• rooien bomen; 

• rooien onderbeplantingen; 

• opruimingswerkzaamheden; 

• grondwerkzaamheden; 

• civiel- en cultuurtechnische werkzaamheden; 

• inrichtingswerkzaamheden. 

De Flora- en faunawet hanteert een aantal belangen waar een ingreep onder kan vallen, welke zijn 

opgenomen in het vrijstellingsbesluit (artikel 2, lid 3 van het besluit vrijstelling beschermde dier- en 

plantensoorten). Onderhavige ingreep valt onder het volgende belang: 

j. de uitvoering van werkzaamheden in het kader van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling. 
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6. Toetsing aan de Flora- en faunawet 

6.1 Vleermuizen 

6.1.1 Effecten 

In het plangebied zijn geen zomer- paar-, en winterverblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig. 

Daarmee is door de voorgenomen ingreep een negatief effect op dergelijke, aanwezige 

verblijfplaatsen redelijkerwijs uitgesloten. 

Gedurende het onderzoek werden geen te definiëren vliegroutes waargenomen. Een negatief effect 

op vliegroutes van vleermuizen is door de voorgenomen ingreep redelijkerwijs uitgesloten. 

Het plangebied vormt geen essentieel foerageergebied want het plangebied is maar gering van 

omvang, er is voldoende alternatief geschikt foerageergebied in de directe nabijheid en er werd maar 

een beperkt aantal foeragerende dieren waargenomen. Hiermee zijn negatieve effecten op de 

gunstige staat van instandhouding van de lokale populaties van de gewone dwergvleermuis, 

laatvlieger en rosse vleermuis uitgesloten. 

6.1.2 Toetsing Flora- en faunawet 

De voorgenomen ingreep heeft geen negatief effect op winter-, zomer-, kraam- en/of 

paarverblijfplaatsen van vleermuizen. Daarnaast is door de ingreep eveneens geen negatief effect te 

verwachten op essentiële vliegroutes of essentieel foerageergebied. Hierdoor heeft de ingreep geen 

effect op de gunstige staat van instandhouding van de gewone dwergvleermuis, laatvlieger of andere 

soorten vleermuizen. De voorgenomen ingreep binnen het plangebied leidt dan ook niet tot een 

overtreding van de Flora- en faunawet. 

6.2 Alpenwatersalamander 

Tijdens de inventarisatie is de Alpenwatersalamander niet aangetroffen. Aangenomen mag worden 

dat deze soort niet in het plangebied voorkomt. Hierdoor zijn negatieve effecten op de 

Alpenwatersalamander redelijkerwijs uitgesloten. Een overtreding van de Flora- en faunawet ten 

aanzien van de Alpenwatersalamander is daarmee redelijkerwijs uitgesloten. 
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7. Conclusies en aanbevelingen 

7.1 Conclusies 

7.1.1 Vleermuizen 

• Het plangebied fungeert als foerageergebied voor de gewone dwergvleermuis en de 

laatvlieger. Het plangebied vormt geen essentieel foerageergebied. 

• Er zijn geen essentiële vliegroutes vastgesteld. 

• Door de ingreep is geen negatief effect te verwachten op essentiële vliegroutes of op 

essentieel foerageergebied.  

• Er zijn geen zomer- en/of kraamverblijfplaatsen van vleermuizen waargenomen.  

• In het plangebied zijn geen paarverblijfplaatsen van vleermuizen waargenomen. 

• Er zijn geen winterverblijfplaatsen van vleermuizen waargenomen. 

• Met het uitvoeren van de werkzaamheden wordt de Flora- en faunawet ten aanzien van 

vleermuizen niet overtreden.  

• Het onderzoek heeft zoveel mogelijk plaatsgevonden volgens het Vleermuisprotocol 2013 

van de Gegevensautoriteit Natuur. Daarom kan gesteld worden dat het plangebied 

afdoende is geïnventariseerd. 

7.1.2 Alpenwatersalamander 

• In het plangebied is de Alpenwatersalamander niet aangetroffen. Een negatief effect van de 

ingreep op de Alpenwatersalamander is zodoende redelijkerwijs uitgesloten. 

7.2 Aanbevelingen 

• Met het uitvoeren van de werkzaamheden dient er rekening te worden gehouden met het 

broedseizoen van vogels. 

• Voor het broedseizoen stelt de wet geen vaste begin- of einddatum. Normaal gesproken 

loopt het broedseizoen voor de meeste vogelsoorten van 15 maart tot 15 juli. 

• Het is niet mogelijk ontheffing te verkrijgen voor het verstoren van broedende vogels. 
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Bijlage 1. Foto-impressie plangebied 

 

Figuur 2. Begroeiing op de bovenkant van het talud van de A76 ter plaatse van de aansluiting met tuinen. 

 

Figuur 3. Overgang tussen bosschage op talud en wegberm A76. 
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Bijlage 2. Waarnemingskaarten 
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Bijlage 3. Flora- en faunawet 

De Flora- en faunawet is de soortgerichte implementatie van de Europese Habitat- en Vogelrichtlijn 

en bundelt de bepalingen die voorheen in verschillende wetten waren opgenomen: Vogelwet 1936, 

Jachtwet, Natuurbeschermingswet (hoofdstuk V: soortenbescherming), Nuttige Dierenwet 1914 en 

Wet Bedreigde uitheemse dier- en plantensoorten. De Flora- en faunawet beschermt in beginsel 

soorten. 

Activiteiten waarbij schade wordt gedaan aan beschermde dieren of planten zijn verboden, tenzij dit 

uitdrukkelijk is toegestaan (het “nee, tenzij”-principe). Het is dan ook altijd zaak om, waar mogelijk, 

activiteiten uit te voeren zonder schade aan beschermde dieren en planten aan te brengen. 

De wet erkent de intrinsieke waarde van in het wild levende dieren. In de wet is dan ook een 

zorgplicht opgenomen: iedereen moet “voldoende zorg” in acht nemen voor alle in het wild 

voorkomende dieren en planten (niet alleen de beschermde) en hun leefomgeving. 

A. Verbodsbepalingen 

De Flora- en faunawet kent, naast de zorgplicht, een aantal verbodsbepaling welke relevant zijn voor 

de onderhavige toetsing: 

Artikel 8 

Het is verboden planten, behorende tot een beschermde inheemse plantensoort, te plukken, te 

verzamelen, af te snijden, uit te steken, te vernielen, te beschadigen, te ontwortelen of op enigerlei 

andere wijze van hun groeiplaats te verwijderen. 

Artikel 9 

Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te doden, te verwonden, 

te vangen, te bemachtigen of met het oog daarop op te sporen. 

Artikel 10 

Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, opzettelijk te 

verontrusten. 

Artikel 11 

Het is verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van dieren, 

behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te 

nemen of te verstoren. 

Artikel 12 

Het is verboden eieren van dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te zoeken, te 

rapen, uit het nest te nemen, te beschadigen of te vernielen. 
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B. Algemene maatregel van Bestuur (AmvB) 

Op 23 februari 2005 is de “AmvB art. 75” van de Flora- en faunawet in werking getreden. In dit 

besluit is een vrijstelling voor specifieke activiteiten en soorten geregeld. Tevens introduceert de 

AmvB de gedragscode. 

Tabel 1 

Voor soorten die zijn opgenomen in Tabel 1 geldt een algehele vrijstelling wanneer de 

werkzaamheden vallen onder: 

• bestendig beheer en onderhoud, ook in landbouw en bosbouw; 

• bestendig gebruik; 

• ruimtelijke ontwikkeling en inrichting. 

Er dient een ontheffing te worden aangevraagd wanneer de werkzaamheden niet onder een van 

deze categorieën vallen en er een (te verwachten) negatief effect op de soorten uit Tabel 1 is. Deze 

aanvraag wordt door bevoegd gezag onderworpen aan een lichte toets. Daarbij wordt getoetst of de 

gunstige staat van instandhouding van de soort niet in het geding is, en of de activiteit een redelijk 

doel dient. 

Tabel 2 

De soorten zoals opgenomen in Tabel 2 zijn strenger beschermd. Hierbij geldt een vrijstelling mits 

gewerkt wordt volgens een door de minister goedgekeurde gedragscode. Vallen de werkzaamheden 

niet onder de bij Tabel 1 genoemde categorieën of wordt niet gewerkt volgens een gedragscode, dan 

moet een ontheffing aangevraagd worden. Deze aanvraag wordt, net als voor de soorten van Tabel 

1 geldt, onderworpen aan een lichte toets. 

Tabel 3 

De soorten uit Tabel 3 zijn de zwaarst beschermde soorten. Ook wanneer werkzaamheden vallen 

onder een van de bij Tabel 1 genoemde categorieën, geldt niet zonder meer een vrijstelling. Alleen 

bij bestendig beheer en onderhoud is een vrijstelling mogelijk wanneer gewerkt wordt volgens een 

goedgekeurde gedragscode. Werkzaamheden die in een van de andere categorieën vallen en welke 

negatieve effecten op beschermde soorten (kunnen) hebben, zijn ontheffingsplichting. Voor het 

verstrekken van een ontheffing wordt deze onderworpen aan een zware toets wanneer: 

• er geen andere bevredigende oplossing voor de geplande activiteit is; 

• de geplande activiteit geen afbreuk doet aan de gunstige staat van instandhouding van de 

soort; 

• er sprake is van een in of bij de wet genoemd belang. 

Bij soorten van Bijlage IV van de Habitatrichtlijn moet tevens sprake zijn van een van de 

volgende door de Habitatrichtlijn erkende belangen: 

• dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of 

economische aard en voor het milieu wezenlijk gunstige effecten; 
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• bescherming van flora en fauna; 

• openbare veiligheid. 

Vogels 

Met ingang van 26 augustus 2009 heeft het Ministerie van LNV (nu EZ) een nieuw beleid ten aanzien 

van broedvogels ingezet. Verblijfplaatsen van broedvogels zijn door de Flora- en faunawet 

beschermd. De Flora- en faunawet kent hierbij geen standaardperiode voor het broedseizoen. Het 

gaat bovendien om individuele broedgevallen.  

De meeste vogels maken elk broedseizoen een nieuw nest. Deze eenmalig te gebruiken nesten 

vallen onder de bescherming van artikel 11 van de Flora- en faunawet in de periode dat deze 

daadwerkelijk gebruikt worden. 

Van een beperkt aantal vogels is de nestlocatie het gehele jaar beschermd door de Flora- en 

faunawet (Bijlage 2). Het betreft dan vogels die: 

• het gehele jaar door gebruik maken van hun nestlocatie als vaste rust- en/ of 

verblijfplaatsen; 

• erg honkvast en al dan niet koloniebroeders zijn. Deze soorten keren ieder jaar naar 

dezelfde locaties terug. De voorwaarden waaraan de nestlocaties moeten voldoen zijn erg 

specifiek en vaak slechts in beperkte mate in het landschap beschikbaar; 

• jaar in jaar uit van hetzelfde nest gebruik maken en zelf niet of nauwelijks in staat zijn om 

een eigen nest te bouwen. 

Indien een jaarrond beschermd nest is aangetroffen moet altijd een omgevingscheck uitgevoerd 

worden. Een deskundige dient dan te onderzoeken of er voor de soort in de omgeving voldoende 

plekken en materiaal aanwezig zijn om zelf een vervangende locatie te vinden en een vervangend 

nest te maken. Indien dit niet mogelijk is, dient een vervangende nestlocatie aangeboden te worden. 

Wanneer dit ook niet mogelijk blijkt, dient een ontheffing aangevraagd te worden. 

Ontheffing kan alleen verkregen worden op grond van een wettelijk belang uit de Vogelrichtlijn. 

Wettelijke belangen zijn: 

• bescherming van flora en fauna; 

• veiligheid van het luchtverkeer; 

• volksgezondheid of openbare veiligheid. 

C. Gedragscodes 

Werken volgens een gedragscode kan (soms) een vrijstelling voor soorten op Tabel 2 en Tabel 3 

geven. Hiervoor dient gewerkt te worden volgens een door de minister vastgestelde gedragscode. 

Een overzicht van goedgekeurde gedragscodes is te vinden op: 
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http://www.hetlnvloket.nl/onderwerpen/vergunning-en-ontheffing/dossiers/dossier/flora-en-faunawet-

ruimtelijke-ingrepen/stap-5-gedragscode-gebruiken/overzicht-van-de-gedragscodes  
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