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Toelichting
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Hoofdstuk 1  INLEIDING

1.1  Aanleiding en doel
Op de locatie van Het Burgje, gelegen aan de westzijde van Odijk (gemeente Bunnik), worden in het 
entreegebied van het project 'Buurtschappen van Odijk' drie woningen ontwikkeld. De Buurtschappen 
van Odijk bestaat uit een nieuwbouwproject van circa 150 woningen. De gekozen opzet gaat uit van drie 
woningen op ruime vrije kavels ten zuidwesten van de entreeweg. De woningen zullen een hoogwaardige 
manier landschappelijk ingepast worden en vormen zo een landschappelijke markering van de 
toegangsweg.  

De realisatie van deze drie vrije sectorwoningen vloeit voort uit een overeenkomst tussen het 
gemeentebestuur en de initiatiefnemer ter afronding van het bestemmingsplan 'Buurtschappen van 
Odijk'. De gemeenteraad heeft kaders voor de ontwikkeling van dit plangebied vastgesteld, ter uitvoering 
van deze overeenkomst (zie paragraaf 2.3 Kaders planontwikkeling).

1.2  Ligging en begrenzing plangebied
Het plangebied ligt ten westen van de kern Odijk (gemeente Bunnik) en beslaat in totaal circa 2.400 m2.
Het plangebied wordt begrensd door de Burgweg aan de zuidzijde, de nieuwbouwontwikkeling 
'Buurtschappen van Odijk' aan de noordzijde, de hoofdontsluitingsweg naar de nieuwbouwontwikkeling 
aan de noordoostzijde en Weteringsdijk aan de zuidwestzijde. 

Afbeelding 1: Plangebied op topografische kaart van 2019
Bron: www.topotijdreis.nl

6  bestemmingsplan Odijk Ter Borch (vastgesteld)



Afbeelding 2: Luchtfoto met plangebied
Bron: www.topotijdreis.nl

1.3  Geldend bestemmingsplan
Het plangebied ligt binnen de grenzen van het bestemmingsplan 'Vinkenburg' (vastgesteld 12 september 
2013). De gronden van het plangebied hebben de bestemming 'Agrarisch met waarden - Landschap', 
met de gebiedsaanduiding 'Overig - landschapstype stroomgordel' en de dubbelbestemming 'Waarde - 
Archeologie 3'.

Adviesbureau Haver Droeze BNT  7



Afbeelding 3: Geldend bestemmingsplan: Vinkenburg
Bron: www.ruimtelijkeplannen.nl

De gronden met de bestemming 'Agrarisch met waarden - Landschap' zijn bestemd voor agrarische 
gronden waar sprake is van landschappelijke waarden. De te behouden en ontwikkelen 
landschapswaarden in deze bestemming genieten bescherming. Het plangebied is specifiek aangeduid 
als landschapstype 'Stroomgordel'. Dit betekent dat bij het agrarische gebruik rekening dient te worden 
gehouden met dit landschapstype. Het beleid is gericht op de instandhouding en ontwikkeling van het 
oeverwallenlandschap met het (half) open landschapsbeeld en plaatselijk weidevogelgebied, 
landschapselementen en een rechtlijnig en daarmee karakteristiek verkavelingspatroon als 
kernkwaliteiten. 

Bij de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie - 3' geldt een onderzoeksplicht bij verstoringen en te 
bebouwen oppervlakten van in totaal groter dan 500 m2 en dieper dan 0,5 meter onder maaiveld. 

In het bestemmingsplan zijn geen mogelijkheden opgenomen om de voorgenomen ontwikkeling te 
realiseren. Om de ontwikkeling mogelijk te maken, zal een zelfstandige planologische procedure 
doorlopen moeten worden. 

1.4  Opzet van de toelichting
Het bestemmingsplan bestaat uit regels, een verbeelding en een toelichting (inclusief bijlagen). De 
onderhavige toelichting dient als motivering bij de te volgen procedure.

De toelichting bij dit bestemmingsplan bestaat uit 6 hoofdstukken. Na de inleiding wordt in hoofdstuk 2 
een beschrijving gegeven van de huidige en toekomstige situatie. In hoofdstuk 3 wordt het relevante 
beleid dat ten grondslag ligt aan het bestemmingsplan geformuleerd. De verschillende milieu- en 
omgevingsaspecten die van invloed kunnen zijn op de ruimtelijke ontwikkeling komen aan bod in 
hoofdstuk 4. Een toelichting op de juridische aspecten en bestemmingen van dit bestemmingsplan 
wordt gegeven in hoofdstuk 5. Afgesloten wordt met hoofdstuk 6 waarin de focus op de aspecten 
economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid (de procedure) ligt.
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Hoofdstuk 2  PLANBESCHRIJVING

2.1  Huidige situatie
Ontstaansgeschiedenis
Het plangebied bevindt zich in het landelijk gebied van de gemeente Bunnik aan de westzijde van de 
N229 en de kern Odijk en ligt ten noorden van de Burgweg (N410). Het gebied waar de woningen zijn 
gepland, beslaat een oppervlakte van circa 2.400 m². Het plangebied is agrarisch in gebruik als 
maïsland.

Het plangebied is gesitueerd op de  oude stroomruggen en oeverwallen uit de periode van vóór de dam 
bij Dorestad in de 9e eeuw; toen de Rijn zich hier nog door het landschap vlocht. Deze relatief 
hooggelegen (en dus droog) zavelige overslaggronden vormden zowel toen als nu een goede 
vestigingsplaats voor bewoning en landbouw. In afbeelding 4 is te zien dat het plangebied ligt in Rd90A 
VII, zware zavel/lichte klei en bRn46C VI, zware klei.

Afbeelding 4: Uitsnede bodemkaart
Bron: Stiboka

De monumentale boerderij met een hoogstam kersenboomgaard 'Het Burgje', waar het naastgelegen 
buurtschap naar genoemd is, ligt op de westrand van de stroomrug aan de Vlowijkse wetering en kijkt 
uit over het aangrenzende open komgebied met een opstrekkende slagenverkaveling. De Weteringsdijk 
en de Burgweg vormden van oudsher al de verbinding tussen de boerderij en de rivier en het dorp, dat 
met de kerk op de hoge oeverwal in een bocht van de Kromme Rijn ligt. 
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Afbeelding 5: Kruikhuisboerderij het Burgje

De omgeving van het plangebied is in de loop van de jaren nauwelijks veranderd (zie afbeelding 6). De 
gronden hebben hun agrarische functie al die jaren behouden. Ook de karakteristieke 
slagenverkaveling is door de jaren heen zichtbaar gebleven. Langs de Burgweg en Vinkenburgweg is in 
de loop van de jaren een aantal boerderijen uitgebreid en nieuw gerealiseerd. De boerderijen Het Burgje 
en Het Uilegat zijn al sinds 1850 zichtbaar op de kaart en nog steeds aanwezig. 
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Afbeelding 6: Topografische kaarten tussen 1815 en 2017
Bron: www.topotijdreis.nl

Ontwikkeling Buurtschappen van Odijk
Ook Odijk zelf is in de loop van de jaren steeds verder uitgebreid; daarbij hebben de N229 en de 
Kromme Rijn lange tijd de buitengrenzen bepaald. Het uitbreidingsplan van 'Buurtschappen van Odijk' 
dat ten noorden van het plangebied wordt gerealiseerd, vormt hierop een uitzondering. Het plangebied 
bevindt zich langs de nieuw aan te leggen toegangsweg van deze nieuwe wijk. De drie nieuwe woningen 
zullen de entree markeren van de nieuwe woonwijk. 

Adviesbureau Haver Droeze BNT  11



Afbeelding 7: gemeentelijk schetsontwerp met verkaveling 
Bron: Principeverzoek d.d. 24-01-2019

Het plan 'Buurtschappen van Odijk' bestaat uit een cluster van twee buurtschappen met een programma 
van circa 150 woningen op 6 hectare (zie afbeelding 7). De stedenbouwkundige opzet van het 
nieuwbouwwijkje Buurtschappen van Odijk speelt in op het principe van de historische boerenerven op 
de oeverwallen in dit open buitengebied, waarbij met verschillende ruimtelijke middelen de schaal wat 
wordt verdicht. Daarbij moet onder andere worden gedacht aan nieuwe elementen als houtwallen, 
hakhoutbosjes gecombineerd met behoud van boomgaarden, watergangen en oude boerderijen. Dit 
landschapsbeeld van de komgronden met opstrekkende verkaveling en doorkijkjes biedt daardoor goede 
mogelijkheden voor de inpassing van kleinschalige buurtschappen op stroomruggen. De voormalige 
monumentale krukhuisboerderij Het Burgje krijgt een functie als ontmoetingshuis. 

Het buurtschap is intern ontsloten door middel van een min of meer vierkant wegencircuit en wordt 
ontsloten via twee bestaande wegen, de Vinkenburgweg aan de noordzijde en de Weteringsdijk aan de 
westzijde. Dit betreffen tertiaire ontsluitingen die geen directe verbinding met het dorp en de N229 
opveren. Aan de zuidoostzijde is het gebied ontsloten via de de weg Ter Borch op de Burgweg (N410). 
Deze weg geeft rechtstreeks aansluiting op de N229 en de dorpskern van Odijk en dient als centrale 
toegangsweg. 

Vanaf de Burgweg is er in noordelijke richting zicht op een nog open landschap met dubbele gesloten 
houtwal. De buurtschap zal daarachter worden gebouwd en is daardoor nauwelijks zichtbaar vanaf de 
Burgweg. Om duidelijk te maken dat hier een woonwijk ligt die onderdeel uitmaakt van Odijk, is het 
wenselijk dat de nieuw ontsluitingsweg duidelijk herkenbaar wordt als entree naar de nieuwe wijk. Alleen 
laanbomen zullen naar verwachting niet het benodigde effect opleveren. Het toevoegen van woningen 
langs deze weg, markeert de entreesituatie naar een nieuw bebouwd gebied en legt een ruimtelijke 
verbinding tussen de kern Odijk en de bebouwing van de Buurtschappen. Het plangebied wordt daarmee 
een ruimtelijk herkenbare plek in het landschap.
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2.2  Toekomstige situatie
De ontsluitingsweg naar de 'Buurtschappen van Odijk', Ter Borch, bestaat uit twee rijbanen. Laanbomen 
aan weerszijden van de toegangsweg geeft de entree de uitstraling van een buurtontsluitingsweg. Om de 
entree naar de buurtschappen herkenbaarder te maken, gaat voorliggend plan uit van de realisatie van 
drie woningen aan de zuidwestzijde van deze ontsluitingsweg (zie afbeelding 8 en 9). 

Afbeelding 8: Bovenaanzicht geplande woningen
Bron: Adviesbureau Haver Droeze

Afbeelding 9: Zijaanzicht vanaf de Burgweg
Bron: Adviesbureau Haver Droeze

De drie woningen krijgen ieder een eigen ruime kavel van circa 700 - 800 m2 met eigen ontsluiting.  De 
woningen staan op enige afstand van de weg. De rooilijn van de woningen ligt evenwijdig aan de 
entreeweg. De voorgevel is georiënteerd op de entreeweg naar Het Burgje. Qua architectuur vormen de 
woningen één familie in vormentaal en materiaalgebruik. De woningen kijken over de agrarische gronden 
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uit op Odijk. De woning op de hoek met de Burgweg kijkt uit over de Burgweg en het landschap 
daarachter en markeert met zijn architectuur de entree naar het plan de Buurtschappen.

Vanwege de ligging aan de entreeweg wordt met betrekking tot bebouwing qua goot- en bouwhoogte 
dezelfde maatvoering aangehouden als die van de Buurtschappen van Odijk. Dit betekent dat een 
maximale goothoogte van 7 meter en een maximale bouwhoogte van 11 meter wordt gehanteerd. De 
bebouwing mag bestaan uit twee bouwlagen met een kap. De kaprichting van de drie woningen staat 
haaks op de entreeweg. Het hoofdvolume van de vrijstaande woningen ligt aan beide zijden mimimaal 
3,5 meter af van de zijerfgrenzen. Garages dienen een minimale afstand van 2,6 meter te hebben ten 
opzichte van de zijerfgrens. De inhoud van de woningen bedraag circa 800m3. 

In lijn met gemeentelijk en provinciaal beleid wordt nadrukkelijk ingezet op duurzaam bouwen. Met het 
oog op bewustwording worden diverse duurzaamheidsmaatregelen ook zichtbaar gemaakt in de 
architectuur. De woningen krijgen geen aansluiting op het gasnet. 

Met de landschappelijke, gebiedseigen beplanting en de kwalitatief hoogwaardige architectuur van de 
woningen geeft het nieuwe buurtschap al bij de entree haar visitekaartje af. Bovendien krijgt het gebied 
hiermee een duidelijk herkenbare entree met een eigen identiteit. Komend van of gaand naar Odijk zal 
bebouwing op deze plek bijdragen aan de herkenning van de eigen woonplek; het bevordert het gevoel 
van 'thuiskomen'. 

2.3  Kaders planontwikkeling
De gemeenteraad van Bunnik heeft op 13 februari 2020 besloten over kaderstelling van deze 
planontwikkeling. Het gaat daarbij om kaders over de volgende aspecten:

Stedenbouwkundig;
Ruimtelijke kwaliteit / beeldkwaliteit;
Landschappelijke inpassing;
Openbare Ruimte en parkeren;
Klimaatadaptatie: voorkomen van wateroverlast;
Duurzaamheid/archeologie/luchtkwaliteit;
Vervolgproces en communicatie;
Financiën.

Deze kaders zijn verwerkt in het bestemmingsplan.

2.4  Beeldkwaliteit
Voor de beoogde woningbouwontwikkeling in het plangebied is een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Dit 
beeldkwaliteitsplan maakt als bijlage deel uit van de plantoelichting en zal samen met het 
bestemmingsplan worden vastgesteld. Naast een analyse en beschrijving van het plan is in het 
beeldkwaliteitsplan de gewenste beeldkwaliteit van de architectuur beschreven. Voor een nadere 
beschrijving van de beoogde beeldkwaliteit wordt verwezen naar het beeldkwaliteitsplan zelf (zie Bijlage 
1 Beeldkwaliteitsplan en Landschappelijk inpassingsplan).

2.5  Landschappelijke inpassing
Voor de ruimtelijke inpassing van het plan is voorzien in beplanting langs de buitenranden. Hierdoor 
wordt de landschappelijke relatie met de dorpskern verder versterkt. De noordgrens wordt gevormd door 
de bestaande houtwal / strook met struiken en heesters op deze plek. Aan de westzijde worden langs 
de watergang elzen ingeplant ter afscherming van de aanwezige woningen langs de Weteringsdijk. 
Langs de entreeweg naar de Buurtschappen van Odijk wordt begeleidende laanbeplanting gerealiseerd 
om de functie van de entreeweg te benadrukken (zie Bijlage 1 Beeldkwaliteitsplan en Landschappelijk 
inpassingsplan). 
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Afbeelding 10: Vogelvlucht vanaf de Burgweg
Bron: Adviesbureau Haver Droeze

In verband met de geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai vanaf de Burgweg zullen bij de woning 
nabij die weg maatregelen getroffen moeten worden om een goed binnenklimaat te realiseren. In 
paragraaf 4.8 Geluid wordt dit verder toegelicht. Een mogelijke maatregel is een geluidswerende 
voorziening. In verband met de landschappelijke inpassing krijgt een geluidswerende voorziening een 
'groene' uitstraling. 
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Hoofdstuk 3  BELEIDSKADER

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het beleid dat ruimtelijk / functioneel relevant is voor het
plangebied en de hier beoogde ontwikkeling. Het betreft hier zowel ruimtelijk beleid als facet- en
sectorbeleid op de verschillende beleidsniveaus.

3.1  Rijksbeleid

3.1.1  Structuurvisie  Infrastructuur  en Ruimte  (SVIR)
De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR), vastgesteld op 13 maart 2012, vormt de nieuwe, 
overkoepelende rijksstructuurvisie voor de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland tot 2028, met een 
doorkijk naar 2040. De SVIR omvat drie hoofddoelen, die als volgt zijn geformuleerd: 
1. Concurrerend: Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de 

ruimtelijk-economische structuur van Nederland; 
2. Bereikbaar: Het verbeteren en ruimtelijk zeker stellen van de bereikbaarheid waarbij de gebruiker 

voorop staat; 
3. Leefbaar en veilig: Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en 

cultuurhistorische waarden behouden zijn. 

Voor een aanpak die Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig maakt, moet het roer in het 
ruimtelijk en mobiliteitsbeleid om. Het Rijk kiest voor een selectievere inzet van rijksbeleid op slechts 13 
nationale belangen. Hiermee wordt de ruimtelijke ordening in toenemende mate neergelegd bij 
gemeenten en provincies. Zo ontstaat er ruimte voor maatwerk en keuzes van burgers en bedrijven. De 
nationale belangen hebben onder andere betrekking op ruimte voor waterveiligheid, behoud van nationale 
unieke cultuurhistorische kwaliteiten en ruimte voor een nationaal netwerk van natuur.

Toetsing
Gezien de aard, omvang en ligging van de beoogde ruimtelijke ontwikkeling in dit plan zijn niet direct 
nationale belangen in het geding. Het relevante beleidskader wordt in dit geval gevormd door provinciaal 
en vooral gemeentelijk beleid.

3.1.2  Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro)
Op 30 december 2011 is het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) in werking
getreden. Dit besluit bevestigt in juridische zin de kaderstellende uitspraken, zoals opgenomen in
de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. In het Barro is een aantal projecten die van Rijksbelang zijn 
opgenomen. Per project worden vervolgens regels gegeven, waaraan bestemmingsplannen moeten 
voldoen.

Bij de inwerkingtreding van het Barro waren zes 'projecten' beschreven: Project
Mainport ontwikkeling Rotterdam, Kustfundament, Grote rivieren, Waddenzee en Waddengebied,
Defensie en Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde.

Na de publicatie van het Barro, is het besluit per 1 oktober 2012 gewijzigd. Met de wijziging zijn
algemene regels voor bestemmingsplannen aan het besluit toegevoegd. Zo bepaalt het Barro
onder meer dat bestemmingsplannen de doorvaart voor schepen niet mogen belemmeren als in
het plan een vrijwaringzone van een Rijksvaarweg ligt. Verder staat in dit besluit dat 
bestemmingsplannen binnen reserveringsgebieden geen plannen mogen bevatten die
uitbreidingen van het spoor belemmeren. Een bestemmingsplanwijziging mag ook geen
belemmering bevatten voor het gebruik en geschikt maken van elektriciteitsproductie-installaties,
kernenergiecentrales, hoogspanningsverbindingen, buisleidingen, het Natuurnetwerk Nederland
(NNN), primaire waterkeringen (buiten het kustgebied) en het IJsselmeergebied.

Naast het Barro is ook de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening (Rarro) in werking getreden. In 
het Barro is bepaald dat bij ministeriële regeling verschillende militaire terreinen, gebieden, objecten en 
zones worden aangewezen, waar gemeenten bij de vaststelling van bestemmingsplannen rekening mee 
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moeten houden. In de Rarro wordt daar uitvoering aan gegeven.

Toetsing
Het plangebied ligt in het Barro-gebied 'Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde'. Het
betreft in dit geval de Romeinse Limes (titel 2.13 uit het Barro). In Nederland zijn diverse restanten van 
de Romeinse beschaving te vinden. De Limes is hierin een bijzonder onderdeel vanwege zijn schaal en 
aaneengesloten (internationale) structuur.

In artikel 2.13.4 van het Barro is bepaald dat de provinciale verordening regels moet bevatten die
bewerkstelligen, dat een bestemmingsplan geen activiteiten mogelijk maakt die deze
kernkwaliteiten aantasten. Deze toetsing is uitgewerkt in paragraaf 3.2.2 Provinciale Ruimtelijke 
Verordening. 

3.1.3  Besluit  ruimtelijke ordening
In het Besluit ruimtelijke ordening (bro) is de verplichting opgenomen om in het geval van nieuwe 
stedelijke ontwikkeling in de toelichting een onderbouwing op te nemen van nut en noodzaak van de 
nieuwe stedelijke ruimtevraag en de ruimtelijke inpassing. Hierbij wordt uitgegaan van de 'ladder voor 
duurzame verstedelijking'.

Artikel 3.1.6, tweede lid Bro luidt als volgt:
De toelichting bij een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, bevat 
een beschrijving van de behoefte aan die ontwikkeling, en, indien het bestemmingsplan die 
ontwikkeling mogelijk maakt buiten het bestaand stedelijk gebied, een motivering waarom niet binnen 
het bestaand stedelijk gebied in die behoefte kan worden voorzien.

Onder stedelijke ontwikkeling wordt verstaan: 
ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein, of van kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of 
andere stedelijke voorzieningen (artikel 1.1.1, eerste lid, onder i van het Bro).

In het Bro is geen ondergrens voor de minimale omvang van een stedelijke ontwikkeling vastgelegd. Of 
er sprake is van een stedelijke ontwikkeling wordt bepaald door de aard en omvang van de ontwikkeling 
in relatie tot de omgeving. Voor woningbouwlocaties geldt op grond van jurisprudentie (ABRvS 16 
september 2015, ECLI:NL:2015:9221 en ABRvS 25 maart 2015, ECLI:NL:RVS:2015:953)) dat in 
beginsel sprake is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling als er meer dan 11 woningen worden 
gerealiseerd. 

De voorziene ontwikkeling ziet op de ontwikkeling van 3 woningen en wordt daarom niet aangemerkt als 
een 'stedelijke ontwikkeling' als bedoeld in die bepaling van het Bro, zodat artikel 3.1.6, tweede lid, van 
het Bro niet van toepassing is.

Toetsing
Op basis van de voorgaande beschrijving blijkt dat er geen sprake is van een stedelijke ontwikkeling, 
waardoor toetsing aan de 'ladder van duurzame verstedelijking' niet aan de orde is. 

3.1.4  Crisis-  en herstelwet
Op 31 maart 2010 is de Crisis- en herstelwet (Chw) in werking getreden. Deze wet geeft regels voor 
versnelling van ruimtelijke en infrastructurele projecten.

Met de Chw zijn een aantal procedurele versnellingen geregeld. Hierdoor kan een gemeente of provincie 
bijvoorbeeld sneller een besluit nemen over een ruimtelijk plan. Concrete projecten waar de versnellingen 
voor gelden staan in bijlage 2. Categorieën besluiten of plannen staan in bijlage 1. Het gaat daarbij om:

zeer diverse projecten op het gebied van duurzame energie;
gebiedsontwikkeling en werken van lokaal of regionaal belang, onderverdeeld in: 
1. een bestemmingsplan voor de bouw van meer dan 11 woningen in een aaneengesloten gebied, 

of de herstructurering van woon- en werkgebieden; 
2. een bestemmingsplan voor de aanleg of wijziging van wegen; 
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3. projecten ten behoeve van de inpassing in het landschap, natuurontwikkeling of 
recreatiedoeleinden, waar deze samenhangen met projecten ten aanzien van de in bijlage I 
bedoelde projecten ten aanzien van wegen.

Toetsing
In dit geval is de Crisis- en herstelwet niet van toepassing, want het plan staat niet in bijlage 2 en 
voldoet niet aan de voorwaarden van de categorieën in bijlage 1. 

3.2  Provinciaal beleid

3.2.1  Provinciale  Ruimtelijke Structuurvisie  2013-2028  (herijking 2016)
De Provinciaal Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 (vastgesteld 2 februari 2013, laatste herijking 
vastgesteld 12 december 2016) geeft de ruimtelijke visie van de provincie Utrecht weer. Provincie 
Utrecht heeft een visie die zich richt op een duurzame leefomgeving, het beschermen van kwaliteiten, 
vitale dorpen en steden en een dynamisch landelijk gebied.

Duurzame leefomgeving
Het bodem- en watersysteem vormt een belangrijke basis voor het duurzaam functioneren van het 
landelijk en stedelijk gebied. Dit systeem is kwetsbaar voor overstromingen, wateroverlast en 
watertekort. De provincie stimuleert met het beleid dat bij ontwikkelingen rekening gehouden wordt met 
kwaliteiten en kwetsbaarheden. De kwetsbaarheden kunnen versterkt worden door klimaatverandering.

Het plangebied heeft in de visie diverse aanduidingen die te maken hebben met een duurzame 
leefomgeving. De relevante aanduidingen worden nader toegelicht.

Water: Overstroombaar gebied
Grote delen van de provincie Utrecht liggen in overstroombare gebieden van Nederrijn, Lek en het 
Eemmeer. Het is belangrijk dat kwetsbare en vitale objecten en grootschalige woonwijken en 
bedrijventerreinen bestand zijn tegen overstromingen. 

Klimaat, energie en gezondheid
Voor een duurzame leefomgeving is het belangrijk dat we rekening houden met de veranderingen die op 
ons afkomen. Een belangrijk onderdeel hiervan is de verandering van het klimaat en de steeds beperkter 
wordende beschikbaarheid van fossiele brandstoffen. De provincie wil in het beleid hiermee rekening 
houden en er op inspelen door enerzijds ruimtelijke maatregelen te nemen die ervoor zorgen dat we 
beter om kunnen gaan met de klimaatverandering en anderzijds energiebesparing en het gebruik van 
duurzame energiebronnen te stimuleren. Hierbij vindt de provincie het ook belangrijk dat de leefomgeving 
gezond, veilig en aantrekkelijk blijft. 

Beschermen kwaliteiten
Cultuurhistorische structuren en kwaliteiten (waterlinies, buitenplaatszones, verkavelingsstructuren 
en de Limes), de landschappen (Eemland, Gelderse Vallei, Groene Hart, Rivierengebied en Utrechtse 
Heuvelrug) en de natuur (Natuur Netwerk Nederland, groene contour en leefgebieden van soorten), 
kenmerken de provincie Utrecht. Deze kwaliteiten en structuren zijn mede bepalend voor het goede 
woon- werk- en leefklimaat, het vestigingsklimaat en de toeristische aantrekkelijkheid van de provincie.
De bestaande ruimtelijke kwaliteit van de provincie geeft richting aan de mogelijkheden en 
onmogelijkheden van ontwikkelingen. Dit speelt vooral in het landelijk gebied, maar heeft ook zijn 
weerslag op ontwikkelingen in het stedelijk gebied. Cultuurhistorische structuren lopen ook door 
stedelijk gebied en kernen liggen in landschappen en aan natuurgebieden wat op ontwikkelingen, zeker 
aan de rand van de kern, invloed heeft.

Het plangebied heeft in de visie diverse aanduidingen die te maken hebben met het beschermen van 
kwaliteiten. De relevante aanduidingen worden hieronder nader toegelicht.

Cultuurhistorische hoofdstructuur (CHS)
Met het ruimtelijk erfgoedbeleid wil de provincie bijdragen aan het behouden en beleefbaar maken van 
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cultuurhistorie in de provincie Utrecht. De cultuurhistorische en archeologische waarden geven samen 
een beeld van de ontstaansgeschiedenis van de provincie. Deze waarden dragen in hoge mate bij aan 
ruimtelijke kwaliteit en versterken het historisch besef van mensen. Het ruimtelijk erfgoedbeleid kent een 
dubbele strategie van enerzijds het veiligstellen van cultuurhistorische waarden en anderzijds het sturen 
van ruimtelijke ontwikkelingen vanuit de samenhangende cultuurhistorische kwaliteiten ter plaatse. 
Daarbij is 'behoud door ontwikkeling' het uitgangspunt. De Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS) 
vormt de basis van dit beleid. 

CHS – Archeologie
Het provinciaal beleid richt zich op het bevorderen van duurzaam behoud en beheer van de 
archeologische resten in de bodem ('in situ'). Als ruimtelijke ingrepen onvermijdelijk zijn wordt aandacht 
gevraagd voor het op goede wijze uitvoeren van archeologisch onderzoek. De focus voor archeologie ligt 
op drie gebieden: de Romeinse Limes, de Utrechtse Heuvelrug en Dorestad (Wijk bij Duurstede). Voor 
het plangebied is De Limes relevant.

Landschap: Rivierengebied
Elk Utrechts landschap heeft zijn eigen kwaliteiten die mede richting geven aan de daarin gelegen en 
omliggende functies en hun ontwikkelingsmogelijkheden. Daarom beschermt de provincie de 
kernkwaliteiten van de verschillende landschappen in de provincie. Het plangebied ligt in het landschap 
Rivierengebied. 

Vitale dorpen en steden
Door de ontwikkeling van wonen en werken vooral in het bestaande gebied te laten plaatsvinden, worden 
vitale dorpen en steden behouden. Hiervoor wil de provincie ten minste twee derde deel van de te 
bouwen woningen binnenstedelijk realiseren. Het plangebied heeft in de visie diverse aanduidingen die te 
maken hebben met vitale dorpen en steden. De relevante aanduidingen worden nader toegelicht.

Wonen en werken: Toekomstige woonlocatie
Het plangebied maakt deel uit van de door de provincie aangewezen 'Toekomstige woonlocatie' ten 
westen van Odijk. In de visie staat aangegeven hoeveel woningen op de locatie gerealiseerd kunnen 
worden. Voor Odijk-West zijn dit er 1.000. Omdat de provincie het realiseren van deze drie kavels 
beschouwt als de afronding van het project 'Het Burgje' is geen ontheffing nodig vanuit Gedeputeerde 
Staten. Wel dient de noodzaak van het tot ontwikkeling brengen van de locatie te worden onderbouwd 
conform de door de provincie aangegeven voorkeursvolgorde. Voorts stelt de provincie enkele algemene 
ruimtelijke randvoorwaarden (aansluiten op stedelijk gebied, goede kwaliteit kernrandzone, inzicht in de 
mobiliteitseffecten). Wanneer wordt voldaan, kan de gemeente de locatie zonder meer ontwikkelen. 
Daarnaast zijn locatiespecifieke randvoorwaarden geformuleerd. Voor het gebied Odijk-West zijn met 
name de bereikbaarheid en de doorstroming op de N229 een aandachtspunt. 

Verkeer en vervoer: regionaal wegennet
De provincie wil voorkomen dat ruimtelijke ontwikkelingen negatieve gevolgen hebben voor de 
doorstroming op het regionale wegennet. Daarom werkt de provincie met een mobiliteitsscan en -toets, 
die voor elke ruimtelijke ontwikkeling de gevolgen voor het regionale wegennet inzichtelijk maakt. Op 
basis daarvan kunnen maatregelen worden genomen die de negatieve gevolgen voor de doorstroming, 
bereikbaarheid, verkeersveiligheid en/of leefbaarheid voorkomen. 

Dynamisch landelijk gebied
De provincie Utrecht wil de kwaliteit en vitaliteit van het landelijk gebied behouden en koestert daarom 
de functies die bijdragen aan behoud van de openheid, kwaliteit en beleefbaarheid van het platteland, 
zoals landbouw, natuur en bos. De provincie wil een verdere uitwaaiering van stedelijke functies over het 
landelijk gebied voorkomen. Dit beleid vormt de contramal van het beleid voor het stedelijk gebied. De 
kwaliteit van het landelijk gebied draagt immers bij aan de aantrekkelijkheid en het goede functioneren 
van de steden. 

Landelijk gebied: kernrandzone
Het plangebied ligt in de 'kernrandzone'; in deze zone is ruimte voor stedelijke functies en wordt een 
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verbetering van de ruimtelijke kwaliteit nagestreefd. 

Afbeelding 11: Ligging plangebied in kernrandzone
Bron: Ruimtelijke verordening Provincie Utrecht

3.2.2  Provinciale Ruimtelijke Verordening
Bij de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie is een Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 (herijking 
2016) gemaakt. De verordening zorgt voor de doorwerking van de provinciale belangen uit de 
Structuurvisie op gemeentelijk niveau. Voor onderhavig plan zijn de volgende artikelen relevant:

artikel 1.6 Mobiliteitstoets
De toelichting op een ruimtelijk besluit bevat een beschrijving van het aantal verplaatsingen die deze 
ruimtelijke ontwikkelingen tot gevolg hebben, een beschrijving van de wijze waarop het plangebied wordt 
ontsloten voor de verschillende vervoerwijzen en een analyse of er door het aantal verplaatsingen 
knelpunten op het omliggende verkeers- en vervoersnetwerk voor de diverse vervoerwijzen kunnen 
ontstaan. Als blijkt dat er mogelijk sprake is van knelpunten, wordt een mobiliteitstoets uitgevoerd. 
Voor het aspect verkeer wordt verwezen naar paragraaf 4.11 Verkeer. 

artikel 1.7 Cultuurhistorische hoofdstructuur
Een ruimtelijk besluit voor gronden die zijn aangewezen als Cultuurhistorische hoofdstructuur bevat 
bestemmingen en regels ter bescherming van de waarden van die hoofdstructuur. Op de kaart over de 
Cultuurhistorische hoofdstructuur is het plangebied aangewezen als 'Archeologie'. De toelichting op een 
ruimtelijk besluit bevat een onderbouwing waaruit blijkt dat aan de voorwaarden is voldaan, een 
beschrijving van de in het plangebied aanwezige cultuurhistorische waarden en het door de gemeente te 
voeren beleid ter zake en van de wijze waarop met de bescherming van deze waarden is omgegaan. 
Voor verdere toetsing wordt daarom verwezen naar paragraaf 4.1 Archeologie. 

artikel 1.8 Landschap
Een ruimtelijk besluit voor gronden die zijn aangewezen als 'landschap' bevat bestemmingen en regels 
ter bescherming van de in het plangebied voorkomende kernkwaliteiten. Het perceel ligt in het 
landschap 'Rivierengebied'. De toelichting op een ruimtelijk besluit bevat een beschrijving van de in het 
plangebied voorkomende kernkwaliteiten en de wijze waarop met de bescherming van de kernkwaliteiten 
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is omgegaan. Zie voor een toelichting paragraaf 3.2.3 Kwaliteitsgids  voor Utrechtse landschappen. 

artikel 1.13 Overstroombaar gebied
Een ruimtelijk besluit voor gronden die zijn aangewezen als 'overstroombaar gebied' bevat 
bestemmingen en regels die rekening houden met overstromingsrisico's. Binnendijks is dit van 
toepassing op kwetsbare en vitale objecten en woonwijken en bedrijventerreinen. Buitendijks is dit ook 
van toepassing op individuele woningen en bedrijven. De toelichting op een ruimtelijk besluit bevat een 
beschrijving van het door de gemeente te voeren beleid ter zake en de wijze waarop met het over 
stromingsrisico is omgegaan.

Het plangebied ligt binnendijks en heeft een relatief beperkte omvang. De beoogde woningen betreffen 
geen kwetsbare en vitale objecten en kunnen ook niet als 'woonwijk' getypeerd worden. Om die reden 
zijn specifieke bestemmingen en regels die rekening houden met overstromingsrisico's niet 
noodzakelijk. 

artikel 3.7 Kernrandzone
Een ruimtelijk besluit voor gronden die indicatief zijn aangewezen als 'Kernrandzone' kan ten behoeve 
van het versterken van de ruimtelijke kwaliteit in de kernrandzone bestemmingen en regels bevatten die 
verstedelijking toestaan, mits voldaan is aan de volgende voorwaarden:

de verstedelijking gaat gepaard met versterking van de ruimtelijke kwaliteit die in een redelijke 
verhouding staat tot de aard en de omvang van de verstedelijking, tenzij de verstedelijking 
betrekking heeft op kernrandactiviteiten, en
de verstedelijking is ruimtelijk en landschappelijk goed inpasbaar en wordt in aansluiting op stedelijk 
gebied gerealiseerd, of in samenhang met overige verstedelijkte structuur, en
tijdige en duurzame realisatie van de verhoging van de ruimtelijke kwaliteit is geborgd, en
omliggende functies worden niet onevenredig geschaad.

De toelichting op een ruimtelijk besluit bevat een ruimtelijke onderbouwing waaruit blijkt op welk gebied 
deze toepassing betrekking heeft en dat aan de genoemde voorwaarden is voldaan; de ruimtelijke 
onderbouwing bevat voorts een beschrijving van de in het plangebied voorkomende ruimtelijke kwaliteit 
en de wijze waarop met het versterken daarvan is omgegaan. Hierbij wordt aangegeven hoe de 
verstedelijking aansluit op de ruimtelijke en landschappelijke structuur. Voor onderhavig plan zijn de 
principes voor de landschappelijke inpassing uitgewerkt in het principeverzoek (zie bijlage Bijlage 2 
Principeverzoek) dat deel uitmaakt van dit plan. Daarnaast is een beeldkwaliteitsplan opgesteld dat als 
toetsingskader dient voor het verlenen van een omgevingsvergunning voor de bouw van de woningen. 
Beide aspecten zijn uitgewerkt in paragraaf 2.4 Beeldkwaliteit. 

artikel 3.19 Toekomstige woonlocatie
Een ruimtelijk besluit voor gronden die zijn aangewezen als 'Toekomstige woonlocatie' kan 
bestemmingen en regels bevatten voor woningbouw, met bijbehorende voorzieningen, die passen binnen 
het woningbouwprogramma zoals genoemd in de bijlage Wonen, onder het kopje uitbreidingslocaties, 
mits is voldaan aan de volgende voorwaarden:

de woningbouw plaats vindt in aansluiting op stedelijk gebied, en
de woningbouw bij draagt aan een goede kwaliteit van de nieuwe kernrandzone.

De toelichting op een ruimtelijk besluit bevat een ruimtelijke onderbouwing waaruit blijkt dat aan de 
genoemde voorwaarden is voldaan en een beschrijving over de wijze waarop rekening is gehouden met 
overstromingsgevaar en een beschrijving van de wijze waarop rekening is gehouden met 
energiebesparing en het toepassen van duurzame energiebronnen.

Onderhavig plan ziet op de ontwikkeling van 3 woningen in het entreegebied naar de grootschaliger 
ontwikkeling van het plan 'de Buurtschappen van Odijk'. De woningen markeren de entree naar dit 
stedelijk gebied en zijn op een zorgvuldige manier ingepast in het landschap; het plan sluit zodoende 
aan op stedelijk gebied en draagt bij aan een goede kwaliteit van de kernrandzone. Het onderwerp 
overstromingsgevaar is in deze paragraaf al aan bod gekomen. Voor de wijze waarop rekening is 
gehouden met duurzaamheid wordt verwezen naar paragraaf 4.5 Duurzaamheid.
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Toetsing
Gezien het voorgaande wordt geconstateerd dat het initiatief niet in strijd is met de Provinciale 
Ruimtelijke Verordening.

3.2.3  Kwaliteitsgids  voor Utrechtse landschappen
In de Provinciale Ruimtelijke Verordening is aangegeven dat het plangebied deel uitmaakt van het 
'Rivierengebied' (artikel 1.8). 

In de kwaliteitsgids voor Utrechtse landschappen is de ruimtelijke kwaliteit van de landschappen 
uitgewerkt aan de hand van kernkwaliteiten. Het landschap 'Rivierengebied' kent de volgende vier 
kernkwaliteiten:  
1. schaalcontrast van zeer open naar besloten; 
2. samenhangend stelsel van rivier - uiterwaard - oeverwal - kom; 
3. samenhangend stelsel van hoge stuwwal - flank - kwelzone - oeverwal - rivier; 
4. de Kromme Rijn als vesting en vestiging. 

Het rivierengebied is een landschap met een langgerekte opbouw. Het landschap kent vijf duidelijk 
verschillende deelgebieden, met elk een eigen ruggengraat. Vlakbij de ruggengraat is de eigen identiteit 
van elk deelgebied het sterkst; de overgangen naar andere deelgebieden verlopen geleidelijk. De 
plekken waar ruggengraten beginnen, eindigen of bij elkaar komen verdienen extra aandacht. Hier 
komen ruimtelijke kenmerken bij elkaar. Op enkele van deze punten staan de kernkwaliteiten onder 
druk. 

Centraal staat het waarborgen, versterken en ontwikkelen van de eigen identiteiten van de vijf 
deelgebieden: Flank, Langbroek, Kromme Rijn, Nederrijn/Lek en Schalkwijk (zie afbeelding 12).

Afbeelding 12: Landschappen
Bron: Utrechtse Landschappen, Mooi, verrassend, veelzijdig..., 2012, provincie Utrecht

Het plangebied maakt onderdeel uit van het Kromme Rijngebied, waarbij de meanderende Kromme Rijn 
en verbindingswegen het gebied zijn lineaire karakter geven. Steden en dorpen worden afgewisseld door 
een mozaïek van boomgaarden, akkers en weilanden in blokverkaveling en meer open weilanden in 
strokenverkaveling.

De provincie vindt het in dit in gebied van belang dat het stedenbouwkundig plan wordt gebaseerd op de 
onderliggende verkaveling en dat de randen van de nieuwbouw zacht zijn door een combinatie van groen 
en bebouwing. Ook dient het stedenbouwkundig plan oude wegen en linten te integreren. 

Toetsing
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Uit paragraaf 2.2 Toekomstige situatie blijkt dat wordt voldaan aan deze principes uit de Kwaliteitsgids. 
Het plan is daarmee in overeenstemming met het provinciaal beleid voor Landschappen.

3.3  Regionaal beleid 

3.3.1  Landschapsontwikkelingsplan   Kromme  Rijngebied
In 2010 heeft de gemeenteraad het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) Kromme Rijngebied 
vastgesteld. Het doel van dit plan is het ontwikkelen van een kwalitatief waardevol en duurzaam 
landschap. Daarbij gaat het vooral om het versterken van de cultuurhistorische, recreatieve en 
natuurlijke waarden van het Kromme Rijngebied. Het plan is een gezamenlijk initiatief van de gemeenten 
Bunnik, De Bilt, Houten, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist.
Op grond van de ontstaansgeschiedenis en de occupatie is het gebied ingedeeld in 10 deelgebieden. 
Het plangebied bevindt zich in het deelgebied 'Kromme Rijngebied'. De landschapsvisie is het verbeteren 
van de herkenbaarheid en landschappelijke structuur van oeverwallen en kommen met vitale landbouw, 
plaatselijk aangevuld met kleine landschapselementen. 

Toetsing
Uit paragraaf 2.5 Landschappelijke inpassing blijkt dat wordt voldaan aan deze principes. Het plan is 
daarmee in overeenstemming met het Landschapsontwikkelingsplan voor het Kromme Rijngebied.

3.3.2  Beeldkwaliteitplan  Kromme  Rijngebied+
In november 2010 heeft het college van gemeente Bunnik het Beeldkwaliteitplan Kromme Rijngebied+ 
vastgesteld. Gemeente Bunnik heeft dit plan opgesteld samen met de Kromme Rijngemeenten De Bilt, 
Houten, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist.

Het Beeldkwaliteitplan Kromme Rijngebied+ is een uitwerking van het Landschapsontwikkelingsplan 
(LOP) Kromme Rijngebied en vormt een aanvulling op de welstandsnota's van de Kromme 
Rijngemeenten. De welstandsnota's gaan specifiek in op de kenmerken van de bebouwing in het 
buitengebied. Het Beeldkwaliteitplan gaat in op de ruimtelijke samenhang van de bebouwing met de 
omgeving, de erfinrichting en de visuele kenmerken van het landschap en geeft informatie over hoe 
nieuwe ontwikkelingen zo goed mogelijk kunnen worden ingepast in het Kromme Rijnlandschap. 

Toetsing
Voor de beoogde woningbouw in het plangebied is een beeldkwaliteitsplan opgesteld waarin rekening is 
gehouden met de principes uit het Beeldkwaliteitplan Kromme Rijngebied+. 

3.4  Gemeentelijk beleid 

3.4.1  Structuurplan  gemeente  Bunnik 2007 – 2015 
Het structuurplan gemeente Bunnik 2007 - 2015 is op 31 januari 2008 door de gemeenteraad 
vastgesteld. In het structuurplan wordt aangegeven dat de komende jaren vele veranderingen in de 
gemeente Bunnik op stapel staan. Er worden ingrijpende aanpassingen van de infrastructuur voorbereid 
en er bestaan ideeën voor een versterking van de werkgelegenheid. Daarnaast is sprake van een 
substantiële woningbouwopgave, waarmee de gemeente tegemoet wil komen aan behoeften vanuit de 
eigen gelederen. Maar door de gunstige ligging van de gemeente ten opzichte van Utrecht en de rest 
van de Randstad is er ook van buiten veel belangstelling om zich in deze gemeente te vestigen. 
In het structuurplan zijn locaties voor woningbouw aangewezen, waaronder de locatie ten westen van 
Odijk met ruimte voor 1.000 woningen. 

Toetsing
Het plangebied maakt deel uit van de uitbreidingslocatie Odijk-west en is daarmee in overeenstemming 
met het Structuurplan.
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3.4.2  Strategische  agenda 
Op 23 juni 2016 heeft de Gemeenteraad van Bunnik de strategische agenda van Bunnik vastgesteld. De 
Strategische Agenda is een agenda voor de lange termijn, waarin de strategische keuzes van de 
gemeente op weg naar een goede toekomst voor inwoners, ondernemers, maatschappelijke 
organisaties en bezoekers zijn weergegeven. In de agenda zijn drie uitgangspunten opgenomen: 

Regionaal Denken, Lokaal Doen; 
Focus op de Bunnikse kwaliteiten;
Ruimte voor talent.

Op basis van deze strategische uitgangspunten wordt invulling gegeven aan Bunnikse kwaliteit en focus 
aangebracht in het beleid door vier pijlers van Bunnikse kwaliteit:
1. Gelukkig Bunnik: menselijke maat; met en voor elkaar; goede (basis)voorzieningen; dorpse 

bebouwing; behoud van het open en groene buitengebied; 
2. Gezond Bunnik: vitaal functioneren in de samenleving voor jong en oud; naar eigen wens en met 

eigen regie; op eigen kracht, en met ondersteuning en zorg indien nodig;
3. Dynamisch Bunnik: Bunnikse kracht in de regio, gefaseerde groei, groen-gezond-slim, in verbinding 

met het Utrecht Science Park en met veel ruimte voor innovatie en duurzaamheid;
4. Behendig Bunnik: open en flexibel, op slimme manier kwaliteiten en behoeften van gemeente, 

samenleving en regio verbinden. 

Voor woningbouw is de pijler 'Gelukkig Bunnik' relevant. Bunnik ligt in een sterke, aantrekkelijke en 
groeiende regio. De bevolkingsgroei wordt als een gezien kans om te kunnen blijven ontwikkelen. De 
focus is daarbij primair op huisvesting voor (jonge) gezinnen, tweeverdieners, (internationale) 
kenniswerkers en ouderen, waarbij de woningen bijdragen aan het versterken van de ruimtelijke kwaliteit 
van het dorpse karakter. De gemeente wil groeien, maar wel gefaseerd en passend bij de Bunnikse 
maat en schaal.

Toetsing
De woningen in het plangebied sluiten aan bij de eerder genoemde doelgroepen. Het verzoek is in 
overeenstemming met de Strategische Agenda. 

3.4.3  Visie op wonen 2017-2021
De Woonvisie is op 25 januari 2018 door de gemeenteraad vastgesteld. De gemeente streeft naar een 
gevarieerde woningvoorraad met voor alle inwoners van Bunnik een (zorg) geschikte woning, afgestemd 
op woonwensen, levensfase en financiële mogelijkheden. De bevolking van Bunnik groeit nog steeds en 
ook huishoudensverdunning zorgt ervoor dat er meer woningen nodig zijn voor deze groei. Er zijn tot 
2030 zo'n 1390 extra woningen nodig om de eigen bevolking de kans te bieden om in de eigen 
gemeente te blijven woningen. Naast extra woningen voor de groei van de eigen bevolking, heeft Bunnik 
de ambitie om nog meer extra woningen te bouwen voor instroom vanuit de regio. 

Voor de extra woningen die nodig zijn voor de autonome groei is ruimte nodig. Met behoud van de 
identiteit van Bunnik is het mogelijk om in- en uitbreidingslocaties hiervoor in te zetten. In de Visie op 
wonen zijn de kwantitatieve en kwalitatieve kaders vastgelegd voor het nieuwbouwprogramma: aantallen, 
woningtypen en prijscategorieën in huur en koop. 

In de Woonvisie is aangegeven dat een sfeer en schaal, passend bij Bunnik, op vele manieren is te 
bereiken. Het gaat om de juiste verhouding tussen bebouwing enerzijds en openheid en groen 
anderzijds. Dit kan met verschillende woningtypen en woningdichtheden. 

Toetsing 
Dit bestemmingsplan voorziet in de ontwikkeling van drie vrijstaande woningen. Daarmee draagt deze 
ontwikkeling bij aan de kwantitatieve woningbehoefte van 1.390 woningen. Naast het bijdragen aan de 
kwantitatieve doestellingen van de Visie op Wonen, draagt dit plan ook bij aan de doelstelling van 
doorstroming op de lokale woningmarkt. Dit plan draagt ook bij aan het beleid in de Visie op Wonen dat 
is gericht op het huisvesten van de inwoners van de gemeente Bunnik. Het plan, dat een uitvoering is 
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van de overeenkomst zoals genoemd in de aanleiding, draagt hiermee bij aan verschillende 
doelstellingen uit de Visie op Wonen.  

3.4.4  Welstandsnota
De door de gemeenteraad vastgestelde Welstandsnota bevat de basisvoorwaarden waaraan 
omgevingsvergunningaanvragen op welstandsaspecten getoetst worden, waarbij in dit geval het volgende 
met name van belang is: De welstandsnota van de gemeente Bunnik is opgesteld voor de relatief kleine 
bouwopgaven van één of enkele gebouwen, uitbreidingen van bestaande bebouwing en veel 
voorkomende kleinere bouwopgaven in bestaand stedelijk- en buitengebied (beheergebieden). 

Toetsing 
In het kader van dit bestemmingsplan is een beeldkwaliteitsplan opgesteld dat voor de voorgenomen 
herontwikkeling van de drie woningen als toetsingsdocument voor welstand zal fungeren. Het 
beeldkwaliteitsplan houdt rekening met de in de Welstandsnota geformuleerde uitgangspunten en vormt 
hier een aanvulling op.
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Hoofdstuk 4  MILIEU- EN OMGEVINGSASPECTEN 

In het kader van een ruimtelijke procedure dient voor diverse milieu- en omgevingsaspecten te worden 
aangetoond dat het plan uitvoerbaar is. Bij iedere ruimtelijke ontwikkeling dient inzichtelijk gemaakt te 
worden of er vanuit milieuhygiënisch oogpunt belemmeringen en/of beperkingen aanwezig zijn voor de 
directe omgeving en de beoogde ontwikkeling zelf. In dit hoofdstuk wordt voor de beoogde ontwikkeling 
nader ingegaan op de verschillende aspecten; indien noodzakelijk is aanvullend onderzoek uitgevoerd. 
De betreffende rapportages zijn als bijlage aan deze toelichting toegevoegd.

4.1  Archeologie
Sinds 1 juli 2016 is de Erfgoedwet van kracht. Deze wet bundelt de daarvoor bestaande wet- en 
regelgeving voor behoud en beheer van het cultureel erfgoed in Nederland. Het is een integrale wet die 
betrekking heeft op de museale objecten, musea, monumenten en archeologie op het land en onder 
water. Om het archeologisch erfgoed beter te beschermen, dient de gemeente bij het vaststellen van 
een ruimtelijk plan rekening te houden met de in de grond aanwezige of te verwachte monumenten. 

Als behoud in de bodem geen optie is, dan worden archeologische resten opgegraven. De 
initiatiefnemer van een ruimtelijk plan dat bodemverstoring tot gevolg heeft, is verantwoordelijk voor de 
planologische en financiële inpassing van het archeologisch onderzoek. Een bouwplan dient te voorzien 
in maatregelen om archeologische overblijfselen volgens de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie te 
documenteren en de informatie en vondsten te behouden.

Toetsing
Een deel van het plangebied (circa 400 m2) heeft een hoge verwachtingswaarde. In het geldende 
bestemmingsplan 'Vinkenburg' heeft dit deel een archeologische dubbelbestemming. Er geldt een 
onderzoeksplicht / vergunningplicht ter bescherming van de eventuele archeologische waarden, waarbij 
de ondergrens voor de vergunningplicht op 500m2 en 0,5 m –mv is gesteld. 

In het kader van het bestemmingsplan 'Buurtschappen van Odijk' is archeologisch onderzoek gedaan 
(zie Bijlage 3 Archeologie). Op basis van het uitgevoerde archeologische onderzoek geldt voor het 
plangebied een lage archeologische verwachting. Uit de onderzoeken is gebleken dat het huidige 
plangebied in een komgebied lag, dat tot aan de Late Middeleeuwen te nat was voor bewoning. Mogelijk 
ligt het plangebied deels in een restgeul, die in de IJzertijd en mogelijk ook nog in de Romeinse Tijd 
watervoerend was. Vanaf de Late Middeleeuwen tot en met de Nieuwe Tijd is het plangebied in gebruik 
geweest als landbouwgrond. Het onderzoek heeft geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van 
waardevolle archeologische resten in het plangebied opgeleverd. Een vervolgonderzoek is daarom niet 
nodig.
De archeologische dubbelbestemming is op de verbeelding opgenomen. 

Omdat in de directe omgeving van het plangebied een groot aantal waardevolle archeologische resten is 
aangetroffen, kan niet worden uitgesloten dat bij uitvoering van de werkzaamheden archeologische 
vondsten worden gedaan. Dergelijke (toevals)vondsten moeten op grond van artikel 5.10 van de 
Erfgoedwet bij de bevoegde overheid (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, c.q. gemeente Bunnik) 
worden gemeld. 

Het aspect archeologie vormt geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling.

4.2  Bedrijven en milieuzonering
Onderdeel van een goede ruimtelijke ordening is het zorgen voor een goede milieuzonering: de overheid 
dient er op toe te zien dat er voldoende afstand in acht wordt genomen tussen enerzijds functies die 
hinder of gevaar veroorzaken (bijvoorbeeld bedrijven) en anderzijds functies die daar last van hebben 
(bijvoorbeeld woningen). 

De VNG-publicatie 'Bedrijven en milieuzonering' (editie 2009) is een hulpmiddel voor milieuzonering in de 
ruimtelijke planvorming. Met milieuzonering kan ervoor worden gezorgd dat nieuwe bedrijven op een 
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verantwoorde afstand van gevoelige bestemmingen worden gesitueerd. Milieuzonering beperkt zich tot 
de milieuaspecten met een ruimtelijke dimensie: geluid, geur, gevaar en stof. 

De voorgenomen ontwikkeling betreft een hindergevoelige functie. Zodoende is beoordeeld of voor de 
woningen geen hinder van omliggende functies valt te verwachten en andersom of deze functies niet in 
hun bedrijfsvoering worden belemmerd door de ontwikkeling.

Toetsing
In de omgeving van het plangebied bevinden zich de volgende bedrijven:

Adres Bedrijf Afstand bouwvlak - 
bouwlak

Richtafstand

Burgweg 2a paardenhouderij ca. 90 meter 50 of 100 meter
Burgweg 2 paardenhouderij 

bestemd, niet aanwezig
ca. 80 meter 50 of 100 meter

Burgweg 1a rundveebedrijf ca. 165 meter 50 of 100 meter
Weteringsdijk 6 Stichting Reinard, 

dagbesteding
ca. 35 meter 30 meter

Vinkenburg veehouderij schapen en 
rundvee

ca. 150 meter 50 of 100 meter

Het gebied kent inmiddelds een groot aantal woonbestemmingen.
Wanneer het plangebied zich binnen de bebouwde kom bevindt, geldt een minimale afstand van 100 
meter tot een paardenhouderij, de stal en mestopslag. Wanneer het plangebied zich buiten de 
bebouwde kom bevindt, geldt een minimale afstand van 50 meter. 

Voor geur van veehouderijen wordt als bebouwde kom aangemerkt: Het gebied dat door aaneengesloten 
bebouwing overwegend een woon- en verblijffunctie heeft en waarin veel mensen per 
oppervlakte-eenheid ook daadwerkelijk wonen of verblijven. De grens van de bebouwde kom zoals 
bedoeld in de Wgv volgt niet uit de Wegenverkeerswet 1994, maar de aard van de omgeving bepaalt 
waar de grens ligt. Om te spreken van bebouwde kom, moet er sprake zijn van op korte afstand van 
elkaar gelegen bebouwing, die is geconcentreerd tot een samenhangende structuur. Dit staat in de 
Memorie van Toelichting bij de Wgv (zie pagina 17 en 18) en wordt aangehaald in jurisprudentie.

Bij de beoordeling van de aard van de omgeving is de feitelijke situatie bepalend. Eventueel toekomstige 
woonbebouwing speelt geen rol. 

Naar de aard van de omgeving, speelt ook de afstand tot een dorpskern een rol bij de beoordeling of 
sprake is van bebouwde kom. Het plangebied ligt niet tegen de kern Odijk aan, maar ligt op een afstand 
van circa 250 meter (zie afbeelding 13). De tussenliggende grond wordt agrarisch gebruikt. Ook de 
grond aan de zuidzijde heeft een agrarische bestemming.

Omdat met het voorliggende plan uitgegaan wordt van toekomstige woonbebouwing in het buitengebied 
(buiten de bebouwde kom), wordt uitgegaan van de afstandseis van 50 meter. 
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Afbeelding 13: ligging buiten bebouwde kom
Bron: www.topotijdreis.nl

Het aspect bedrijven en milieuzonering vormt geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling.

4.3  Bodem
In het kader van een goede ruimtelijke ordening is het van belang om de milieuhygiënische kwaliteit van 
de bodem in kaart te brengen. Duidelijk moet zijn of de aanwezige bodemkwaliteit past bij het huidige of 
toekomstige gebruik van die bodem en hoe deze optimaal op elkaar kunnen worden afgestemd. 
Uitgangspunt is dat de bodemkwaliteit als gevolg van aanwezige bodemverontreiniging geen 
onaanvaardbaar risico oplevert voor de gebruikers van de bodem. Bovendien mag de bodemkwaliteit niet 
verslechteren door grondverzet (bijvoorbeeld graafwerkzaamheden). Dit is het zogenaamde 'stand 
stillbeginsel'.

Toetsing
Voor de ontwikkeling van Buurtschappen van Odijk en onderhavige locatie is een verkennend 
bodemonderzoek uitgevoerd (Vink, Verkennend bodemonderzoek, waterbodemonderzoek en 
asbestonderzoek aan de Vinkenburgweg - Schoudermantel - Burgweg, ongenummerd te Odijk, 6 juli 
2018; zie Bijlage 4 Bodem). Het plangebied betreft deellocatie C in het verkennend bodemonderzoek. 
Op basis van het vooronderzoek kan worden aangenomen dat de milieuhygiënische bodemkwaliteit 
mogelijk is aangetast met OCB als gevolg van het vroegere gebruik als boomgaard. Er is geen sprake 
van een lijnvormige bron. De hypothese voor deze locatie luidt 'verdacht, diffuse bodembelasting, 
heterogeen verdeeld'. 

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat in de bovengrond ten opzichte van de Achtergrondwaarde licht 
verhoogde concentraties van koper, kwik, lood, nikkel, som DDE (bestrijdingsmiddel) zijn aangetroffen. 
In de ondergrond is geen verontreiniging aangetoond. In het grondwater is een licht verhoogde 
concentratie aan barium aangetoond. Geen van de geanalyseerde parameters is aangetroffen in een 
gehalte boven de achtergrondwaarde of streefwaarde.

Geconcludeerd wordt dat de hypothese 'verdacht, diffuse bodembelasting, heterogeen verdeeld' formeel 
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dient te worden geaccepteerd, aangezien er licht verhoogde gehalten aan OCB zijn aangetoond.
De aangetoonde lichte verontreinigingen zijn niet verontrustend en geven geen aanleiding tot nader 
bodemonderzoek. De milieuhygiënische bodemkwaliteit is afdoende bekend en vormt geen belemmering 
voor de bouw van drie woningen. 

Vanwege de overdracht van de grond is het bodemonderzoek geactualiseerd (Vink, Actualisatie 
bodemonderzoek deellocatie C; Burgweg te Odijk, 21 april 2020; zie Bijlage 5 Actualisatie 
bodemonderzoek). Geconcludeerd wordt dat de bodemkwaliteit op basis van het actualisatie 
bodemonderzoek niet verslechterd/negatief beïnvloed is ten opzichte van de vastgestelde kwaliteit in 
2018. 

De milieuhygiënische bodemkwaliteit vormt geen belemmering voor de functiewijziging zijnde 'wonen 
met tuin' en de verlening van de omgevingsvergunning daarvan. 

De milieuhygiënische bodemkwaliteit speelt een rol bij grondverzet. Voor de grond geldt dat dit mag 
worden hergebruikt op het perceel. Indien de grond verplaatst wordt naar een locatie elders, moet dit 
worden gemeld bij het Meldpunt bodemkwaliteit (https://meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl) en 
gelden samenstellingseisen met betrekking tot verschillende mogelijkheden voor hergebruik conform het 
Besluit bodemkwaliteit en de regionale Nota Bodembeheer. Wanneer verplaatsing van de grond niet 
mogelijk is, wordt aanbevolen de grond af te voeren naar een grondbank of een erkend verwerker 
(eventueel) op basis van een indicatieve kwaliteitsbepaling van de grond. 
 
Het aspect bodem vormt geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling.

4.4  Cultuurhistorie
Op grond van artikel 3.1.6, tweede lid, onderdeel a van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) moeten 
naast de in de grond aanwezige of te verwachten monumenten ook cultuurhistorische waarden worden 
meegewogen bij het vaststellen van bestemmingsplannen. Cultuurhistorie omvat vele aspecten zoals het 
archeologisch erfgoed, (archeologische) monumenten, landschappelijke elementen en structuren, 
stedenbouwkundige structuren en delen van de infrastructuur. Uitgangspunt bij ruimtelijke 
ontwikkelingen is om het binnen een gebied aanwezige cultuurhistorische erfgoed te behouden.

Toetsing
Uit de historische topografische kaarten vanaf circa 1815 (zie hoofdstuk 2.1 Huidige situatie) valt af te 
leiden dat in het plangebied geen bebouwing aanwezig is geweest; het plangebied is altijd als 
agrarische grond in gebruik geweest. Gezien het voorgaande vallen in het plangebied geen 
cultuurhistorische waarden te verwachten. 

De nabij gelegen boerderij Het Burgje is aangewezen als gemeentelijk monument. De ontwikkeling van 
het plangebied is niet van negatieve invloed op de boerderij. 

Odijk maakte daarnaast onderdeel uit van het grensgebied van de Romeinse Limes, waarbij wordt 
verwacht dat in het gebied nabij Het Burgje een Limesweg ligt. De exacte locatie daarvan is echter 
onbekend. Archeologisch onderzoek heeft aangetoond dat de Limesweg niet binnen het plangebied 
wordt verwacht. 

In het plangebied is een karakteristiek slagenverkaveling herkenbaar aanwezig. Met de uitvoering van 
het plan en de aanplant van laanbomen langs sloten en greppels, wordt deze structuur versterkt en blijft 
deze zichtbaar en beleefbaar in het landschap aanwezig. Er is daarmee sprake van een zorgvuldige 
inpassing van de ruimtelijke ingrepen, die geënt is op de (cultuur)historie van het gebied. Het plan is 
daarmee in overeenstemming met het beleid ten aanzien van cultuurhistorisch erfgoed.

Het aspect cultuurhistorie vormt geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling.
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4.5  Duurzaamheid
Het meenemen van duurzaamheid in nieuwbouwprojecten wordt door steeds meer partijen belangrijk 
gevonden. Het integreren van duurzaamheid in nieuwbouwprojecten biedt kansen in iedere fase van een 
project. Zo kan met een slimme ruimtelijke planning het energieverbruik van gebouwen terug gedrongen 
worden, bijvoorbeeld door zongericht verkavelen. In het ontwerp van een gebouw kan bijvoorbeeld door 
de juiste materiaalkeuze de impact op milieu verlaagd worden, door bijvoorbeeld het vermijden van 
uitlogende materialen als zink of door het gebruik van gerecyclede materialen. Het gebruik van 
natuurvriendelijke materialen binnenshuis kan het binnenklimaat verbeteren. Dit resulteert in een 
gezonde en toekomst bestendige leefomgeving, met onder andere een hogere kwaliteit en comfort, 
alsook lagere vaste (energie)lasten.

Toetsing
Bij de bouw van de woningen worden de principes gehanteerd van circulair en duurzaam bouwen. De 
woningen moet zo gebouwd worden dat ze energieneutraal worden gerealiseerd. Bij de definitieve 
uitwerking van de plannen in het kader van de aanvraag voor de omgevingsvergunning voor bouwen 
zullen alle verplichte documenten met betrekking tot het aspect duurzaamheid en energie worden 
toegevoegd. 

Het aspect duurzaamheid vormt geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling.

4.6  Ecologie
De bescherming van natuur in Nederland is op te delen in gebieds- en soortenbescherming. 
Gebiedsbescherming is vastgelegd in hoofdstuk 2 van de Wet natuurbescherming en het Natuurnetwerk 
Nederland (NNN). Het NNN is een netwerk van bestaande en te ontwikkelen natuurgebieden. 
Soortenbescherming is geregeld in hoofdstuk 3 van de Wet natuurbescherming.

Gebiedsbescherming 
Natuurgebieden of andere gebieden die belangrijk zijn voor flora en fauna kunnen aangewezen worden 
als Europese Vogelrichtlijn- en/of Habitatrichtlijngebieden (Natura 2000). De verplichtingen uit de Vogel- 
en Habitatrichtlijngebieden zijn in Nederland opgenomen in hoofdstuk 2 van de Wet natuurbescherming. 
Op grond van deze wet is het verboden projecten of andere handelingen te realiseren of te verrichten die, 
gelet op de instandhoudingsdoelstelling, de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van 
soorten kunnen verslechteren, of een verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor het 
gebied is aangewezen. 

Een andere vorm van gebiedsbescherming komt voort uit aanwijzing van een gebied als onderdeel van 
het Natuurnetwerk Nederland (voorheen Ecologische Hoofdstructuur). Voor dergelijke gebieden geldt dat 
het natuurbelang prioriteit heeft en dat andere activiteiten niet mogen leiden tot aantasting van de 
wezenlijke waarden en kenmerken van het NNN (nee, tenzij-beginsel). Anders dan bij gebieds- en 
soortenbescherming is de status als Natuurnetwerk Nederland niet verankerd in de Wet 
natuurbescherming, maar dient het belang in de planologische afweging een rol te spelen. Dit valt onder 
de verantwoordelijkheid van de Provincie.

Soortenbescherming 
Soortenbescherming is altijd aan de orde. Hiervoor is hoofdstuk 3 van de Wet natuurbescherming 
bepalend. Soortenbescherming is gericht op het duurzaam in stand houden van soorten in hun natuurlijk 
leefgebied. Er wordt onderscheid gemaakt tussen internationaal beschermde soorten en nationaal 
beschermde soorten. Van de nationaal beschermde soorten kan de beschermde status per provincie 
verschillen. Provincies hebben de bevoegdheid om bij provinciale verordening vrijstelling te verlenen voor 
(algemeen voorkomende) soorten. Het beschermingsregime is verschillend voor zowel de internationaal 
beschermde soorten (Vogel- en Habitatrichtlijn soorten) als de nationaal beschermde soorten. Tevens 
kent de Wet natuurbescherming een zorgplicht (artikel 1.11 Wnb), zowel voor soorten als hun 
(beschermde) leefgebied.

Toetsing
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Gebiedsbescherming
Het plangebied ligt buiten het NNN en op ruime afstand van Natura2000-gebieden. Het dichtstbijzijnde 
gebied is 'Kolland en Overlangbroek' en ligt op ruim 12 kilometer. Gelet op de zeer grote afstand kan 
worden aangenomen dat het plan geen negatieve effecten heeft op Natura2000.

Afbeelding 14: Natuurnetwerk Nederland
Bron: www.provincie-utrecht.nl

Gebiedsbescherming: berekening stikstofdepositie
In aanvulling op het voorgaande is van belang dat de bouw en het gebruik van de drie extra woningen 
uitstoot van stikstof tot gevolg hebben, met name vanwege de inzet van bouwmaterieel en de extra 
verkeersbewegingen in de gebruiksfase. Een relevante toename van stikstofdepositie c.q. negatief 
effect op de stikstofgevoelige habitattypen in de omliggende Natura 2000-gebieden is daarom niet op 
voorhand uit te sluiten. 

Voor het plan 'Buurtschappen van Odijk' (woonwijk van circa 150 woningen) is een stikstofberekening 
uitgevoerd. Bij die berekening, waarbij is uitgegaan van de maximale invulling van dat bestemmingsplan, 
is geen sprake van toename van stikstofdepositie op Natura2000-gebieden. Hieruit kan geconcludeerd 
worden dat voor het onderhavige plangebied, waarbij sprake is van de toename van slechts drie 
woningen, ook geen sprake zal zijn van een toename van stikstofdepositie. Voor de gebruiksfase is een 
stikstofberekening uitgevoerd waaruit blijkt dat er geen sprake is van een toename van stikstofdepositie 
(zie Bijlage 7 Rapport stikstofdepositie).

Soortenbescherming
In het kader van de zorgplicht zoals opgenomen in de Wet Natuurbescherming is een quickscan 
ecologie uitgevoerd naar de aanwezigheid en de effecten van het plan voor beschermde soorten (zie 
Bijlage 8 Flora en fauna).

Ten aanzien van algemene broedvogels kunnen overtredingen worden voorkomen door rekening te 
houden met het broedseizoen of door voorafgaand aan de werkzaamheden een controle op 
broedgevallen uit te voeren. Voor beschermde soorten behorend tot de overige soortgroepen zijn 
overtredingen van de verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming niet aan de orde wegens het 
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ontbreken van geschikt habitat, het ontbreken van sporen en/of vanwege een vrijstelling bij ruimtelijke 
ontwikkeling. Wel dient rekening te worden gehouden met de algemene zorgplicht.  

Op basis van de uitgevoerde quickscan flora en fauna is voor uitvoering van de plannen geen aanvullend 
veldonderzoek vereist evenmin hoeft voor onderhavig plan ontheffing- of vrijstelling te worden gevraagd 
van de verbodsbepalingen van de Wnb.

Het aspect ecologie vormt geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling.

4.7  Externe veiligheid
Voor bestemmingsplannen is wet- en regelgeving over veiligheidsrisico's aan de orde. Dit kunnen risico's 
zijn die zware bedrijven kunnen veroorzaken, maar ook door transport van gevaarlijke stoffen (over weg, 
spoor en water en door buisleidingen). Kwetsbare bestemmingen, zoals bijvoorbeeld woningen, moeten 
voldoende afstand houden tot dergelijke bedrijven en transportroutes. Ook kunnen er beperkingen aan 
de bebouwingsdichtheid gewenst zijn. De normen en richtlijnen voor risico's komen uit het Besluit 
externe veiligheid inrichtingen (Bevi), het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) en het Besluit 
externe veiligheid buisleidingen (Bevb). 

Op basis van de risicokaart (zie afbeelding 15) is een inventarisatie gemaakt van de risicobronnen in en 
om het plangebied. 

Afbeelding 15: Risicokaart 
Bron: www.risicokaart.nl

Basisnet
De Rijksweg A12 ligt op 1200 meter van het plangebied. Bij een ongeval met een tankwagen met 
gevaarlijke stoffen is het mogelijk dat er een toxische wolk ontstaat en deze over het plangebied trekt. 
Het effectgebied waarbinnen onherstelbare of ernstige gezondheidsklachten bij blootstelling kunnen 
optreden is vanaf de snelweg (bij stabiel weer) 1340 meter. 

Buisleidingen 
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Op 195 meter ten oosten van het plangebied (langs de Werkhovenseweg) ligt een buisleiding met 
kenmerk W-506-01.
Op 400 meter ten zuiden van het plangebied ligt een buisleiding met kenmerk A-510. Bij een breuk in 
een buisleiding met brandbaar gas kan door het vrijkomende gas een vuurbal en drukgolf ontstaan en 
daarna een hoge fakkelbrand. Het effectgebied hiervan is afhankelijk van de diameter en de druk in de 
leiding. Buisleiding A-510 heeft een 1% letaliteitscontour voor personen in de buitenlucht tot 450 meter. 
Dit is de afstand in de eerste 20 seconden na ontbranding van de gaswolk. In de daarna volgende 
stabiele fase is die afstand afgenomen tot circa 330 meter. 
Omdat het plangebied binnen de letaliteitsgrens ligt is een kwantitatieve risicoanalyse (QRA) uitgevoerd 
(zie bijlage 6 Externe veiligheid). Uit de berekeningen blijkt dat als gevolg van de beoogde ontwikkeling 
het groepsrisico niet toeneemt. Het groepsrisico blijft met de ontwikkeling onder de oriëntatiewaarde en 
is lager dan 10% van de oriëntatiewaarde. Dit betekent dat volstaan kan worden met een beperkte 
verantwoording van het groepsrisico. 

Gasdrukmeet- en regelstation 
Aan de Schadewijkerweg ligt een gasdrukmeet- en regelstation. Voor dergelijke stations moet een 
afstand aangehouden worden tot kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten: een veiligheidsafstand van 
25 meter voor kwetsbare objecten en 4 meter voor beperkt kwetsbare objecten. Het plangebied ligt op 
circa 440 meter afstand van het station en ondervindt daarvan geen belemmeringen.

Overstromingsgebied 
Voor dit onderwerp wordt verwezen naar artikel 1.13 van de Provinciale Ruimtelijke Verordening (zie 
paragraaf 3.2.2).

Transport gevaarlijke stoffen 
Op 225 meter ligt de N229 (Bunnik - Wijk bij Duurstede). Dit is een gemeentelijke route gevaarlijke 
stoffen. Hierbij is BLEVE relevant: boiling liquid expanding vapour explosion. Bij een ongeval met een 
tankwagen met LPG kan door het exploderen van het vrijgekomen gas een vuurbal en drukgolf ontstaan. 
Het effectgebied van de vuurbal is circa 350 meter. Onderdelen van de tanks kunnen tot zeker 500 
meter weg neerkomen.  

Verantwoording groepsrisico
Personendichtheid

In de rapportage zijn de dichtheden van personen binnen het invloedsgebied vermeld. 
Omvang risico

Uit de berekeningen volgt dat voor de kilometerleiding met het hoogste groepsrisico de maximale 
overschrijdingsfactor gelijk is aan 3.721E-003. Door de ontwikkeling neemt het groepsrisico 
rekentechnisch niet toe en wordt de oriëntatiewaarde niet overschreden. De maximale 
overschrijdingsfactor wordt gevonden bij 14 slachtoffers en een frequentie van 1.90E-007. Het risico bij 
een buisleiding ontstaat wanneer de leiding beschadigd raakt of breekt, waardoor het aardgas onder 
hoge druk uit de leiding stroomt. In het meest ongunstige scenario ontsteekt het aardgas, een 
zogenoemde fakkelbrand. Een fakkelbrand kan 1 á 2 uur duren, omdat eerst de leiding afgesloten moet 
worden en deze vervolgens moet leeglopen.

Voorbereiden, bestrijden en beperken van de omvang 
Bij een calamiteit zal de brandweer zich inzetten om effecten ten gevolge van het incident te beperken 
of te voorkomen. Deze inzet vindt voornamelijk plaats bij de bron. De brandweer richt zich dan niet direct 
op het bestrijden van effecten in of nabij het plangebied. Eventuele secundaire branden in het plangebied 
kunnen met behulp van de primaire bluswatervoorzieningen worden bestreden door de brandweer. De 
mogelijkheden voor bestrijdbaarheid worden daarom niet verder in beschouwing genomen. Het 
plangebied is vanuit meerdere zijden voor de hulpdiensten goed bereikbaar. De brandweerkazerne van 
Bunnik bevindt zich ten noordwesten van het plangebied op circa 3,5 kilometer afstand en de 
brandweerkazerne van Houten-Oost bevindt zich ten zuidwesten op circa 4 kilometer afstand.

Zelfredzaamheid 
Het plan is in hoofdzaak bestemd voor zelfredzame personen. Bij een evacuatie zijn zij zelf in staat zich 
in veiligheid te brengen. In het plangebied is het mogelijk om te vluchten vanaf de eventuele calamiteit. 
Indien er minder zelfredzame personen aanwezig zijn dan kunnen deze onder begeleiding vluchten. Bij 
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een eventuele fakkelbrand zijn de personen in het plangebied in eerste instantie op zichzelf 
aangewezen, doordat een fakkelbrand niet geblust kan worden door de brandweer. Bij een fakkelbrand 
nabij het plangebied is het advies om binnen te blijven/te schuilen.

Toetsing 
In de omgeving van het plangebied liggen diverse risicobronnen. Door maatregelen te nemen, zoals een 
vluchtroute van een risicobron af, kunnen de gevolgen van bijvoorbeeld een ongeval worden beperkt.
Daarnaast is het van belang dat de hulpdiensten tijdens een ramp of een zwaar ongeval voldoende snel 
kunnen optreden. Een goede bereikbaarheid van het plangebied is hierbij van essentieel belang. Het is 
wenselijk dat het plangebied tweezijdig kan worden benaderd. Het plangebied is zowel vanaf de 
Burgweg als vanuit Buurtschappen van Odijk te bereiken. 
Het aspect externe veiligheid vormt geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling.

4.8  Geluid 
Geluid beïnvloedt vaak de kwaliteit van de leef- en woonomgeving. De belangrijkste geluidsbronnen die in 
het kader van de ruimtelijke ordening van belang zijn, zijn wegverkeer, railverkeer en bedrijven. De mate 
van acceptatie en hinder is onder meer afhankelijk van de functie van het geluidbelaste object – hiervoor 
kent de wet geluidgevoelige bestemmingen, zoals wonen, zorg en onderwijs.

In het kader van dit bestemmingsplan is uitsluitend het aspect wegverkeerslawaai van toepassing. Er 
zijn geen gezoneerde bedrijventerreinen aanwezig en ook de spoorlijn Utrecht-Arnhem ligt op een 
dusdanig grote afstand dat het geen effect heeft op het voorliggende plangebied. 

De Wet geluidhinder (Wgh) kent voorkeursgrenswaarden waarbinnen een geluidgevoelige bestemming 
altijd kan worden gerealiseerd. Onder voorwaarden kan een ontheffing van de voorkeursgrenswaarden 
worden verleend ('hogere waarde') tot aan een zekere maximale ontheffingswaarde. Bij een 
geluidbelasting boven de maximale ontheffingswaarde zijn geluidgevoelige bestemmingen niet 
toegestaan.

Toetsing
Voor de ontwikkeling is een akoestisch onderzoek uitgevoerd (zie bijlage 9 Geluid: Geluid Plus 
Adviseurs, Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai ontwikkeling 3 woningen 't Burgje te Odijk, 14 
september 2020). Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat de toekomstige woningen geluidbelasting 
ondervinden van de Schoudermantel / Werkhovenseweg (N229), de Burgweg (N410) en de parallelweg 
van de Schoudermantel. 

De hoogste geluidbelasting ten gevolge van de Schoudermantel / Werkhovenseweg (N229) bedraagt 50 
dB (inclusief aftrek van 2 dB ex artikel 110 Wgh) ter plaatse van de zuidoost-, noordoost- en 
zuidwestzijde van het bouwvlak. Hiermee wordt de wettelijke voorkeursgrenswaarde van 48 dB 
overschreden. Er wordt voldaan aan de maximaal toelaatbare geluidbelasting van 53 dB.

De hoogste geluidbelasting ten gevolge van de Burgweg bedraagt 56 dB (inclusief aftrek van 5 dB ex 
artikel 110 Wgh) ter plaatse van de zuidoostzijde van het bouwvlak. Hiermee worden de 
voorkeursgrenswaarde van 48 dB en de maximaal toelaatbare geluidbelasting van 53 dB overschreden.

De hoogste geluidbelasting ten gevolge van de parallelweg van de Schoudermantel bedraagt 27 dB 
(inclusief aftrek van 5 dB ex artikel 110 Wgh) ter plaatse van het bouwvlak. Hiermee wordt voldaan aan 
de wettelijke voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

Het treffen van bron- en overdrachtsmaatregelen stuit op bezwaren van financiële, verkeerskundige en 
landschappelijke aard, of heeft niet het gewenste effect. Er dienen derhalve gevelmaatregelen bij de 
ontvanger te worden uitgevoerd. 

Er dienen hogere waarden te worden verleend door de gemeente Bunnik voor een geluidbelasting van 
ten hoogste 50 dB (incl. aftrek) ten gevolge van de Schoudermantel / Werkhovenseweg en 53 dB (incl. 
aftrek) ten gevolge van de Burgweg (N410). 
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Omdat op dit moment nog niet duidelijk waar de woningen binnen het bouwvlak worden gepositioneerd 
en welke voorzieningen de toekomstige bewoner wil treffen is een voorwaardelijke verplichting. Deze 
schrijft voor dat de woning aan de zuidoostzijde voorzien moet zijn van een dove gevel of een akoestisch 
voorziening waarmee de geluidbelasting van de N410 Burgweg wordt gereduceerd tot 53 dB. 

Om te kunnen voldoen aan het maximaal toelaatbare binnenniveau van 33 dB dient een aanvullend 
onderzoek naar de geluidwering van de gevels uitgevoerd te worden. Aangeraden wordt om ten behoeve 
van het gevelweringsonderzoek de geluidbelasting opnieuw te berekenen, aangezien dan de exacte 
locatie van de woning bekend is. Op dat moment kunnen ook de nodige maatregelen getroffen worden, 
zoals een dove gevel, een geluidsscherm of andere maatregelen. 

Het aspect geluid vormt geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling, wel dient een hogere 
waardenbesluit te worden genomen.

4.9  Luchtkwaliteit
In de Wet milieubeheer zijn de belangrijkste bepalingen over luchtkwaliteitseisen opgenomen. Hierin is 
opgenomen dat bij een ruimtelijk besluit de gevolgen voor de luchtkwaliteit getoetst moet worden. Om te 
bepalen of de kwaliteit van de lucht ter plaatse voldoet aan de eisen uit de Wet milieubeheer en de 
daarop gebaseerde regelgeving, dient bij nieuwe ontwikkelingen onderzoek gedaan te worden naar de 
luchtkwaliteit. Projecten waarvan aannemelijk is dat deze niet in betekenende mate bijdragen aan de 
luchtverontreiniging hoeven niet getoetst te worden aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit.

De ontwikkelingen in het plangebied zijn dermate kleinschalig, dat ze vallen binnen de randvoorwaarden 
van het Besluit Niet in Betekenende Mate Bijdragen. De invloed van deze kleinschalige ontwikkelingen 
hoeven niet in beeld te worden gebracht. 

In het verlengde van een goede ruimtelijke ordening, gebaseerd op de Wet milieubeheer, is het Besluit 
gevoelige bestemmingen van kracht. Dit besluit is gericht op functies voor gevoelige groepen voor 
langdurig verblijf. Hierbij kan worden gedacht aan zorginstellingen, kinderopvang, scholen en 
bejaardentehuizen. Deze functies mogen niet worden gerealiseerd in gebieden met overschrijdingen van 
de wettelijke grenswaarden ten gevolge van provinciale wegen en rijkswegen. In dit geval is geen sprake 
van een plan waar een gevoelige bestemming in de zin van het Besluit gevoelige bestemmingen 
mogelijk wordt gemaakt. Toetsing aan dit besluit hoeft niet plaats te vinden. 

Toetsing
Toetsing aan grenswaarden voor stikstofdioxide (NO2), fijnstof (PM10) en zeer fijnstof (PM2,5) is gezien 
het voorgaande niet noodzakelijk. In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt hierna kort 
ingegaan op de huidige en toekomstige luchtkwaliteit in het plangebied, in relatie tot de geldende 
grenswaarden. Via het Geoloket van de Omgevingsdienst Regio Utrecht zijn hierover de volgende data 
verkregen: 

de jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide (NO2) neemt naar verwachting af van 16-18 µg/m3 in 
2018 naar 10-12 µg/m3 in 2030;
de jaargemiddelde concentratie fijnstof (PM10) neemt naar verwachting af van 19-20 µg/m3 in 2018 
naar 17-18 µg/m3 in 2030;
de jaargemiddelde concentratie zeer fijnstof (PM2,5) neemt naar verwachting af van 12-12,5 µg/m3 
in 2018 naar 10-10,5 µg/m3 in 2030. 

Voor stikstofdioxide, fijnstof en zeer fijnstof zijn voor het jaargemiddelde respectievelijk de volgende 
grenswaarden van toepassing: 40 ìg/m3 (NO2), 40 ìg/m3 (PM10) en 25 ìg/m3 (PM2,5). Aan deze 
grenswaarden wordt in het plangebied ruimschoots voldaan. 

In aanvulling op het voorgaande is nog van belang dat voor fijnstof en zeer fijnstof door de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) lagere waarden worden geadviseerd: 20 ìg/m3 (PM10) en 10 
ìg/m3 (PM2,5). Deze waarden betreffen nadrukkelijk geen wettelijk vastgelegde grenswaarden. Daar 
komt bij dat deze advieswaarden voor fijnstof nu al en voor zeer fijnstof naar verwachting in 2030 
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(nagenoeg) gehaald worden.

Het aspect luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling.

4.10  Milieueffectrapportage
De milieueffectrapportage (hierna: m.e.r.) is bedoeld om vooraf de mogelijke milieueffecten van plannen 
en besluiten in beeld te brengen en deze een volwaardige rol te laten spelen bij de besluitvorming over 
plannen en besluiten. Het maken van een milieueffectrapport (m.e.r.) of m.e.r.- beoordeling is verplicht 
bij de voorbereiding van plannen en besluiten van de overheid over initiatieven en activiteiten van publieke 
en private partijen die (aanzienlijke) nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben. Dit betekent dat 
de plannen of activiteiten ook een bepaalde omvang moeten hebben om m.e.r.-(beoordelings)plichtig te 
zijn. Aan de hand van de in het Besluit milieueffectrapportage omschreven m.e.r.-plichtige activiteiten 
met de bijbehorende drempelwaarden, kan worden bepaald of een project m.e.r.-plichtig (C-lijst) dan wel 
m.e.r.-beoordelingsplichtig (D-lijst) is. 

De drempelwaarden in het Besluit m.e.r. zijn gebaseerd op algemene kenmerken van een activiteit en 
een globale aanname dat bij gevallen onder de drempelwaarde geen belangrijke nadelige milieugevolgen 
optreden. Dat hoeft echter niet altijd het geval te zijn: in bepaalde gevallen kan een activiteit met een 
kleinere omvang ook belangrijke nadelige milieugevolgen hebben. Om te voorkomen dat er bij projecten 
met een kleinere omvang belangrijke milieugevolgen over het hoofd worden gezien is het voor alle 
projecten die voorkomen op de D-lijst en die onder de drempelwaarden liggen verplicht om vormvrije 
m.e.r.-beoordeling uit te voeren. In onderdeel D van het Besluit m.e.r. is een groot aantal activiteiten 
genoemd waarvoor een m.e.r.- beoordelingsplicht geldt. Eén van de genoemde activiteiten betreft 'de 
aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject, met inbegrip van de bouw van 
winkelcentra of parkeerterreinen' (activiteit D11.2). Deze activiteit is m.e.r.-beoordelingsplichtig in geval 
deze betrekking heeft op een oppervlakte van 100 hectare of meer of wanneer het gaat om een 
aaneengesloten gebied en 2.000 of meer woningen omvat of een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m² 
of meer betreft. 

Toetsing
De voorgenomen ontwikkeling betreft de realisatie van drie vrijstaande woningen. Ondanks dat de 
ontwikkeling naar aard en omvang beperkt is, kan niet worden uitgesloten dat er sprake is van een 
'stedelijk ontwikkelingsproject' zoals bedoeld in categorie D 11.2 van de bijlage bij het Besluit m.e.r. 
De reden hiervan is dat het plangebied in landelijk (niet stedelijk) gebied ligt, zodat er ten opzichte van 
de huidige situatie sprake is van een zekere mate van verstedelijking. Er is een 
bestemmingsplanwijziging nodig van 'agrarisch met waarden - landschap' naar 'wonen' en het 
betreffende perceel zal worden voorzien van bouwvlakken. Omdat er nog geen bebouwing op het 
agrarische perceel aanwezig is, neemt het bebouwde oppervlakte toe. Gelet op het beoordelingskader 
dat volgt uit de relevante jurisprudentie is er onder deze omstandigheden sprake van een 'stedelijk 
ontwikkelingsproject' waarvoor een m.e.r.-beoordeling moet worden uitgevoerd op grond van het Besluit 
m.e.r. 

Omdat de ontwikkeling de drempelwaarde in kolom 2 niet overschrijdt, kan er worden volstaan met een 
'vormvrije' m.e.r.-beoordeling. In het kader van de 'vormvrije' m.e.r.-beoordeling dient te worden ingegaan 
op de criteria genoemd in Bijlage III bij de Europese richtlijn m.e.r.:
I. Kenmerken van het project
II. De plaats van het project
III. Kenmerken van het potentiele effect

Op basis van de 'vormvrije' m.e.r.-beoordeling (art. 7.17, derde lid, jo. art. 7.16 Wm) zal een 
m.e.r.-beoordelingsbesluit (voorbereidingsbesluit) genomen moeten worden door het bevoegd gezag 
voorafgaand aan de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan (art. 7.19 lid 1 Wm) (zie Bijlage 
10 Aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling)

4.11  Verkeer
Parkeren
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Op 30 april 2019 is de Nota Parkeernormen van de gemeente Bunnik in werking getreden. Voor het 
bepalen van op gemeente Bunnik afgestemde parkeernormen wordt gebruik gemaakt van de 
parkeerkencijfers zoals deze zijn uitgebracht door de CROW (publicatie 381). 

In het plan is rekening gehouden met een bovengemiddeld autobezit, net als in de rest van de gemeente 
Bunnik. Concreet betekent dit dat uitgegaan wordt van 2 parkeerplaatsen per woning, afgestemd op de 
Nota Parkeernormen. Deze parkeerplaatsen worden op eigen terrein gerealiseerd en in stand gehouden. 

Verkeer
De woningen zijn georiënteerd op de ontsluitingsweg naar de 'Buurtschappen van Odijk'. Dit is een 
tweebaansweg. Gezien het profiel van de weg kan geconcludeerd worden dat deze ontsluitingsweg 
voldoende capaciteit heeft om de extra verkeersbewegingen van drie woningen op te vangen. 

Toetsing
De aspecten parkeren en verkeer vormen geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling.

4.12  Water
De 'watertoets' is een instrument dat waterhuishoudkundige belangen expliciet en op evenwichtige wijze 
laat meewegen bij het opstellen van ruimtelijke plannen en besluiten. Het is niet een toets achteraf, 
maar een proces dat de gemeente en waterbeheerder met elkaar in gesprek brengt in een zo vroeg 
mogelijk stadium. De inzet daarbij is om in elk afzonderlijk plan met maatwerk het reeds bestaande 
waterhuishoudkundige en ruimtelijke beleid goed toe te passen en uit te voeren. Het watertoetsproces 
voor het project Entreezone Het Burgje is op 28 april 2020 digitaal doorlopen via www.dewatertoets.nl. 
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is via deze weg door de initiatiefnemer van de ruimtelijke 
ontwikkeling op de hoogte gebracht van de plannen.
Uit de digitale analyse blijkt dat er geen grote waterbelangen zijn. De ruimtelijke ontwikkeling voldoet 
aan de belangrijkste minimale voorwaarde: "het standstill beginsel". Dit beginsel houdt in dat door het 
plan geen verslechtering van de waterhuishouding ontstaat. Hoogheemraadschap De Stichtse 
Rijnlanden adviseert positief over het ruimtelijk plan.

Relevant beleid
Bij de planvorming zijn er verschillende partijen betrokken met betrekking tot water.

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (belangrijkste beleidsnota's: Waterbeheerplan 
'waterkoers 2016-2021' en Waterstructuurvisie, Keur en Legger);
Provincie Utrecht (Bodem-, Water- en Milieuplan);
Gemeente (Gemeentelijk rioleringsplan 2018 – 2022, Regenwaterstructuurplan).

Basisprincipes omgaan met water:
• Klimaatbestendige leefomgeving (ruimtelijke adaptatie);
• Vasthouden - bergen - afvoeren (waterkwantiteit);
• Schoon houden - scheiden - zuiveren (waterkwaliteit).

Beleid hemel- en afvalwater
Bij de afvoer van overtollig hemelwater is infiltratie van water in de bodem het uitgangspunt, omdat dit 
het meest duurzaam is. Oppervlakkige afvoer naar de infiltratievoorziening en infiltratie via wadi's heeft 
daarbij de voorkeur. Als oppervlakkige infiltratie niet mogelijk is, is ondergrondse infiltratie door middel 
van bijvoorbeeld een infiltratieriool een optie. Als infiltratie niet mogelijk is, kan hemelwater via een 
bodempassage worden geloosd op oppervlaktewater. Schoon hemelwater (bijvoorbeeld vanaf 
dakoppervlakken) kan direct worden afgevoerd naar oppervlaktewater. Speciale aandacht wordt besteed 
aan duurzaam bouwen en een duurzaam gebruik van de openbare ruimte om een goede kwaliteit van 
het afgekoppelde hemelwater te garanderen. Bij het infiltreren van schoon hemelwater in de bodem 
(afkoppelen) kan het afvalwater worden afgevoerd naar het vuilwaterriool/DWA.

Water in relatie tot de ruimtelijke ontwikkeling
De ruimtelijke ontwikkelingen hebben weinig tot geen gevolgen voor het huidige watersysteem. In het 
kort gaat het om:
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Het verhard oppervlak neemt gering toe (Zie de Keur bepalingen voor de grenswaarden). Deze 
geringe toename van verhard oppervlak heeft weinig gevolgen voor het watersysteem. Het bestaande 
watersysteem kan tijdens een hevige regenbui al het hemelwater vanaf dit oppervlak verwerken en 
bergen
Het bestaande oppervlaktewater wordt niet aangepast.
Water wordt niet buiten het plangebied geborgen.
Er vindt geen lozing plaats van verontreinigingen en/of verontreinigd water naar oppervlaktewater.
Het plangebied ligt niet op of nabij een waterkering of belangrijke watergang.
Het plangebied ligt niet nabij een rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) of rioolpersleiding.

Afvoer hemelwater
Hemelwater wordt geïnfiltreerd in de bodem. In het waterbeleid is afvoer van overtollig hemelwater door 
middel van infiltratie in de bodem het uitgangspunt. Oppervlakkige afvoer naar de infiltratievoorziening en 
infiltratie via wadi's heeft daarbij de voorkeur. Als oppervlakkige infiltratie niet mogelijk is, is 
ondergrondse infiltratie door middel van bijvoorbeeld een infiltratieriool een optie. Afvalwater kan worden 
afgevoerd naar vuilwaterriool/DWA-riool.

Afvalwater 
Afvalwater wordt als volgt afgevoerd: De riolering watert onder vrij verval af naar de riolering rondom het 
plangebied. 

Toekomstige ontwikkelingen 
Indien in de toekomst ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk zijn, waarbij het verhard oppervlak uitbreidt 
met meer dan 500 m2 in stedelijk gebied en/of 1000 m2 in landelijk gebied, heeft dit tot gevolg dat het 
hemelwater van dit oppervlak versneld tot afvoer komt. Om de waterhuishouding niet te verslechteren, 
moet deze versnelde afvoer worden voorkomen of gecompenseerd. Toekomstige ontwikkelingen zullen 
klimaatbestendig worden gerealiseerd.

Aandachtspunten
Ondanks dat de ruimtelijke ontwikkeling weinig gevolgen heeft voor het huidige watersysteem, kan het 
zijn dat er kansen zijn om verbeteringen door te voeren ten behoeve van duurzaam waterbeheer en het 
klimaatbestendig maken van de leefomgeving (omgaan met extremen als wateroverlast, hitte en 
droogte). Het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden adviseert bijvoorbeeld om bij alle nieuwbouw 
goed te kijken naar het juiste vloerpeil om wateroverlast te voorkomen, groene daken aan te leggen om 
hittestress te voorkomen en de juiste beplanting te kiezen afhankelijk van de grondwaterstand tijdens 
droge perioden. Voor straten of parkeerplaatsen kan halfverharding worden aangelegd of 
groenvoorzieningen kunnen worden gebruikt voor tijdelijke waterberging. 

Aanleghoogte
Het waterschap adviseert om de nieuwbouw aan te leggen met een ontwateringsdiepte van minimaal 80 
centimeter, en bij voorkeur 1 meter. Dit is de afstand tussen de gemiddelde hoogste grondwaterstand 
(GHG) en het maaiveld. Bij het bouwen zonder kruipruimte kan worden volstaan met een geringere 
ontwateringsdiepte.

Grondwater
Grondwateroverlast als gevolg van afwijkende aanleghoogten is voor de verantwoordelijkheid van de 
initiatiefnemers. Om een goed inzicht te krijgen in het grondwatersysteem adviseert het waterschap om 
zo spoedig mogelijk te starten met een grondwateronderzoek. Om wateroverlast en -schade in 
woningen en bedrijven te voorkomen adviseert het waterschap om een drempelhoogte van 30 centimeter 
boven het straatpeil te hanteren.

Waterketen
Het plan heeft gevolgen voor de rioleringssituatie. Het waterschap adviseert om een lokaal rioleringsplan 
op te stellen. Het waterschap zal dit plan vervolgens goedkeuren.

Toetsing
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In de huidige situatie is sprake van een agrarisch perceel zonder bebouwing. De beoogde ontwikkeling 
leidt tot een toename van verharding. Het traditionele rioolstelsel kan grote hoeveelheden neerslag niet 
meteen op alle plaatsen verwerken. Om bij grote hoosbuien schade te voorkomen zijn aanvullende 
maatregelen nodig. Het water van de daken zal worden afgekoppeld en geïnfiltreerd in de bodem van de 
eigen percelen van de drie vrijstaande woningen en nieuw te realiseren afwateringsgreppel. Aan de 
zuidwestzijde van het plangebied wordt op de erfgrens een afwateringsgreppel gerealiseerd. Het 
waterschap gaat uit van 45 mm * de totale hoeveelheid verharding (wegen en daken). De oppervlakte 
aan verharding bedraagt niet meer dan 1.000 m2. Er is een bergingsopgave van (1.000 x 0,045 
milimeter) 45 m3. De afwateringsgreppel wordt 1,5 meter breed en circa 60 meter lang. Deze greppel is 
voldoende groot om het water te bergen. De afwateringsgreppel wordt aangesloten op de watergang 
langs de Burgweg. Op de verbeelding is de greppel bestemd als 'Tuin', met de aanduiding 'waterberging'. 

Voor werkzaamheden in de buurt van buurt van de primaire watergang langs de Burgweg moet een 
watervergunning worden aangevraagd.

De riolering watert onder vrij verval af naar de riolering rondom het plangebied. 

Bij de woningen wordt gestreefd naar het toepassen van duurzame materialen en zal geen gebruik 
worden gemaakt van uitlogende materialen, zoals (onbehandeld) zink, lood of koper. 

Het plan voorziet in beplanting langs de randen van de percelen. Deze beplanting kan sterk bijdragen 
aan het beperken van de opwarming van de omgeving. Van alle soorten groen zijn bomen door hun grote 
volume en bladmassa het meest effectief, omdat het creëeren van schaduw een effectieve maatregel is 
voor het beperken van hittestress. Bij de beplanting zal rekening worden gehouden met soorten die 
tegen droogte kunnen. 

Het aspect water vormt geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling.
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Hoofdstuk 5  JURIDISCHE PLANBESCHRIJVING

5.1  Planvorm 

5.1.1  Algemeen 
Doel van dit bestemmingsplan is het opstellen van een adequate en actuele juridisch-planologische 
regeling ten behoeve van de voorgenomen ontwikkeling van drie vrijstaande woningen. Een 
bestemmingsplan is een regeling die zowel de burger als de overheid rechtstreeks bindt. De regels en 
verbeelding dienen als één geheel te worden beschouwd en kunnen niet los van elkaar worden gezien. 
De toelichting op de regels en verbeelding is niet juridisch bindend, maar biedt wel inzicht in de 
belangenafweging die tot de toekenning van bestemmingen heeft geleid. 

In dit hoofdstuk wordt aangegeven op welke wijze de voorkomende functies in het bestemmingsplan 
worden geregeld. In de planopzet is aansluiting gezocht bij de uitgave Standaard Vergelijkbare 
Bestemmingsplannen uit 2012, kortweg SVBP2012. 

5.1.2  De verbeelding
De verbeelding heeft een belangrijke rol bij het bepalen van de gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden 
op de planlocatie. Daartoe zijn op de verbeelding onder meer bestemmingsvlakken, aanduidingen en 
bouwvlakken opgenomen.

5.1.3  De regels
De planregels geven inhoud aan de op de verbeelding toegekende bestemmingen. Ze geven aan 
waarvoor gronden en opstallen al dan niet mogen worden gebruikt en wat en hoe er gebouwd mag 
worden. Bij de opzet van de planregels is het aantal regels zo beperkt mogelijk gehouden. Alleen 
datgene wat werkelijk noodzakelijk is, is geregeld. Toch kan het in een concrete situatie voorkomen dat 
een afwijking van de planregels gewenst is. Daarom zijn er in het bestemmingsplan 
afwijkingsmogelijkheden opgenomen. De bevoegdheid om middels een omgevingsvergunning een 
afwijking van bepaalde regels te verlenen, is gebaseerd op artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening 
(Wro). De uitvoering hiervan berust bij burgemeester en wethouders. Deze bevoegdheid maakt kleine 
afwijkingen mogelijk binnen de aan de grond toegekende bestemming. 

De bij dit plan behorende planregels zijn onderverdeeld in vier hoofdstukken, te weten: 
1. Inleidende regels; 
2. Bestemmingsregels; 
3. Algemene regels; 
4. Overgangs- en slotregels. 

In Hoofdstuk 1 Inleidende regels worden de in de planregels gehanteerde begrippen nader gedefinieerd, 
zodat interpretatieproblemen zoveel mogelijk worden voorkomen. Daarnaast wordt aangegeven op welke 
wijze gemeten moet worden. In Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels zijn specifieke regels opgenomen voor 
de op de verbeelding gegeven bestemmingen. De artikelen bestaan uit een bestemmingsomschrijving en 
bouwregels, en zo nodig uit regels voor afwijkingen en specifieke gebruiksregels. De 
bestemmingsomschrijving is bepalend voor het (toegestane) gebruik van de betreffende gronden. De 
hoofdstukken Hoofdstuk 3 Algemene regels en Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels bevatten 
respectievelijk regels die van toepassing zijn op meerdere bestemmingen en overgangs- en slotregels.

5.2  Artikelsgewijze toelichting
Voor de artikelen is aangesloten bij de regels uit het bestemmingsplan 'Dorp Odijk 2012'. 

5.2.1  Inleidende regels
Artikel 1 Begrippen
In het eerste artikel zijn definities opgenomen van de belangrijkste begrippen die in de planregels 
voorkomen. Door het opnemen van begrippen wordt de interpretatievrijheid ten aanzien van de planregels 
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verkleind, waardoor de rechtszekerheid wordt vergroot. 

Artikel 2 Wijze van meten
Dit artikel geeft aan hoe de in het plan voorgeschreven maten dienen te worden gemeten of berekend. 
Door het opnemen van aanwijzingen voor het meten wordt de interpretatievrijheid ten aanzien van de 
planregels verkleind, waardoor de rechtszekerheid wordt vergroot. 

5.2.2  Bestemmingsregels

Artikel 3 Tuin
De bestemming ‘Tuin’ is opgenomen voor de tuinen voor de voorgevel van de woning. Ook komt deze 
voor op andere delen van tuinen die grenzen aan openbaar gebied. Door het hanteren van een 
afzonderlijke bestemming ‘Tuin’ wordt een duidelijk en "groen" beeld gecreëerd. In de tuin zijn geen 
woningen of bijgebouwen toegestaan. Deze moeten worden gebouwd binnen de bestemming ‘Wonen’. 
Op deze manier ontstaat een duidelijke tweedeling: de woonbestemming waarbinnen de woning en de 
bijbehorende bouwwerken mogen worden gebouwd en de tuin waar slechts andere bouwwerken (zoals 
schuttingen, speeltoestellen en tuinmeubilair) mogen worden gebouwd.

Er is een specifieke erkerregeling opgenomen.

Er is een aanduiding opgenomen voor waterberging. Omdat deze waterberging over de drie percelen 
loopt en het wel gewenst is met het oog op privacy om de tuinen te kunnen afschermen is tevens een 
aanduiding voor een erfafscheiding opgenomen. Bij de aanleg van de erfafscheiding dient rekening te 
worden met de waterafvoer van de greppel.

Artikel 4 Verkeer
Zowel wegen met een doorgaande (stroom-) functie alsook woonstraten, parkeervoorzieningen en voet- 
en rijwielpaden krijgen de bestemming ‘Verkeer’. Het behoud van de bermen met laanbeplanting en 
bestaande greppels/sloten langs wegen is ook mogelijk doordat de gronden ook bestemd zijn voor 
bermen en beplanting, waaronder begrepen water en waterberging. 
In de bestemming ‘Verkeer’ zijn uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde toegestaan. Voor 
wegwijzers en openbare verlichting ten behoeve van het verkeer zijn geen bouwregels opgenomen omdat 
dergelijke bouwwerken vergunningsvrij gebouwd kunnen worden.

Artikel 5 Water
De bestemming 'Water' is opgenomen voor zaken zoals waterhuishoudkundige voorzieningen. 
Gebouwen zijn niet toegestaan. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn 
bouwregels opgenomen.

Artikel 6 Wonen
Op de verbeelding is de bebouwingstypologie, vrijstaand, opgenomen. De goot- en bouwhoogte volgen 
uit de regels. Met de aanduiding 'gevellijn' is aangegeven waar de voorgevel van de woning gesitueerd 
moet worden. 

In het bestemmingsplan zijn regels opgenomen voor het oprichten van erfbebouwing bij de woningen in 
de vorm van bijbehorende bouwwerken (aan- of uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen). Dit betreft 
regels voor de situering, oppervlakte, hoogte en bouwvorm van erfbebouwing, alsmede regels om een 
zekere verhouding bebouwd-onbebouwd zeker te stellen bij woonpercelen. Door middel van een gevellijn 
is aangegeven dat de voorgevel van de woning op of op 1 m achter de aangeduide gevellijn moet worden 
gebouwd. Deze voorwaarde komt uit het beeldkwaliteitsplan. 
 
Het uitoefenen van een aan huis verbonden beroepen of bedrijfsactiviteiten aan huis is toegestaan. In de 
bestemmingsomschrijving bij de woonbestemming is daarom expliciet bepaald dat aan huis verbonden 
beroepen of bedrijfsactiviteiten aan huis zijn toegestaan. Om te voorkomen dat de beroeps- of 
bedrijfsuitoefening de woonfunctie zou kunnen overheersen, is deze aan een maximale vloeroppervlakte 
gebonden binnen de woning en de bijbehorende aan- of uitbouwen en bijgebouwen (niet meer dan 30% 

Adviesbureau Haver Droeze BNT  41



van de vloeroppervlakte van de gebouwen, tot een maximum van 60 m²). Dit is geregeld in de specifieke 
gebruiksregels. Wat onder een ‘aan huis verbonden beroep’ moet worden verstaan, is gedefinieerd in 
artikel 1 van de planregels. Welke soort ‘bedrijfsactiviteiten aan huis’ zijn toegestaan, is vastgelegd in 
de 'Staat van bedrijfsactiviteiten aan huis'. Deze lijst met bedrijfsactiviteiten aan huis is een onderdeel 
van de regels . Op de lijst komen bedrijfsactiviteiten voor die passen in de woonomgeving.

Er is een voorwaardelijke verplichting opgenomen voor de landschappelijke inpassing. 

5.2.3  Algemene regels

Artikel 8 Anti-dubbeltelregel
In dit plan zijn sommige bouwregels gerelateerd aan de oppervlakte van gronden, bijvoorbeeld aan de 
oppervlakte van een bouwperceel. Indien dezelfde gronden meerdere keren in aanmerking worden 
genomen bij het verlenen van (verschillende) omgevingsvergunningen, zouden de 
bebouwingsmogelijkheden daardoor onbedoeld verruimd kunnen worden. De anti-dubbeltelregel 
voorkomt dit. 

Artikel 9 Algemene bouwregels
In dit artikel zijn de algemene bepalingen opgenomen die van toepassing zijn bij bouwwerkzaamheden. 
Dit artikel bevat onder andere regels voor ondergronds bouwen. 

Artikel 10 Algemene gebruiksregels
Dit artikel geeft voor dit plan een beperking met betrekking tot het toegestane gebruik van gronden. Het 
gaat hierbij om ongewenst gebruik of gebruik dat enige vorm van hinder kan veroorzaken, waardoor het 
woon- en leefklimaat onevenredig wordt aangetast. 

Artikel 11 Algemene afwijkingsregels
Dit artikel is een aanvulling op de regels voor afwijkingen uit de bestemmingen. In het artikel is een 
aantal algemene afwijkingen opgenomen, die middels een omgevingsvergunning kunnen worden 
toegestaan. De onderhavige regeling voorziet, in verband met de gewenste duidelijkheid, in een 
objectieve begrenzing van het toepassingsbereik van deze afwijkingen. Dit artikel is bijvoorbeeld van 
belang met het oog op de gewenste beeldkwaliteit. 

Artikel 12 Overige regels
Ook is in dit artikel een verwijzing opgenomen naar de geldende Nota Parkeernormen van de gemeente 
Bunnik. Nieuwe ontwikkelingen moeten voldoen aan de parkeereisen uit dit beleid. 

Artikel 13 Overgangsrecht
In het overgangsrecht is een regeling opgenomen voor bebouwing en gebruik dat al bestond bij het 
opstellen van het bestemmingsplan, maar dat strijdig is met de hierin opgenomen regels. Onder 
bepaalde voorwaarden mogen deze strijdigheden qua bebouwing en/of gebruik worden voortgezet of 
gewijzigd. 

Artikel 14 Slotregel
In dit artikel is de officiële naam van het plan bepaald. Onder deze naam kan het bestemmingsplan 
worden aangehaald.
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Hoofdstuk 6  UITVOERBAARHEID

6.1  Economische  uitvoerbaarheid
In de toelichting van een bestemmingsplan dient op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening 
(Wro) inzicht te worden gegeven in de economische uitvoerbaarheid van de beoogde ontwikkeling. 
Tevens volgt uit de Wro de verplichting om, indien sprake is van ontwikkelingen waarvoor de gemeente 
redelijkerwijs kosten moet maken (bijvoorbeeld voor de aanleg van voorzieningen van openbaar nut) en/of 
plankosten, deze moeten kunnen worden verhaald op de initiatiefnemer.

6.1.1  Grondexploitatie
De beoogde ontwikkeling betreft een particulier initiatief. De kosten voor de planontwikkeling en de 
daadwerkelijke realisatie van de beoogde ontwikkeling, waaronder het bouw- en woonrijp maken van het 
plangebied (inclusief openbare ruimte), zijn voor rekening van de initiatiefnemer. De gemeentelijke 
kosten worden verhaald middels een met de initiatiefnemer te sluiten anterieure exploitatieovereenkomst 
en door het heffen van leges. De grondslag voor het sluiten van een dergelijke overeenkomst volgt uit 
artikel 6.4 onder a van de Wro.  

6.1.2  Planschade
Eigenaren van omliggende percelen kunnen in beginsel een zogenoemd 'planschadeverzoek' indienen, 
als zij menen dat het bestemmingsplan een waardevermindering van hun eigendom tot gevolg heeft. Een 
dergelijk verzoek kan tot de toekenning van een financiële tegemoetkoming in planschade leiden. Artikel 
6.1 van de Wro biedt hiervoor de grondslag. In de anterieure exploitatieovereenkomst wordt daarom 
opgenomen dat eventuele planschade voor rekening van de initiatiefnemer is. Hiermee is het risico op 
planschade voor de gemeente afgedekt. 

6.1.3  Conclusie
Gezien het voorgaande wordt de beoogde ontwikkeling economisch uitvoerbaar geacht.

6.2  Maatschappelijke uitvoerbaarheid

6.2.1  Voorbereidingsfase 
Op grond van artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening moet bij de voorbereiding van een 
bestemmingsplan overleg plaatsvinden met de besturen van betrokken gemeenten en waterschappen en 
met die diensten van provincie en Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of 
belast zijn met de behartiging van belangen die in het plan in geding zijn. 

Geconstateerd is dat voor de beoogde ontwikkeling met name de belangen van Hoogheemraadschap De 
Stichtse Rijnlanden in het geding zijn. Aan het vooroverleg met het waterschap is invulling gegeven door 
een watertoets uit te voeren. De resultaten hiervan zijn verwerkt in paragraaf 4.12 Water van deze 
toelichting. 
Daarnaast is een conceptversie van het ontwerpbestemmingsplan in het kader van vooroverleg aan alle 
overige relevante overlegpartners van de gemeente toegezonden, zie bijlage 11 Notitie vooroverleg. 

De omwonenden zijn op verschillende manieren geïnformeerd. De huidige bewoners aan de westzijde 
van het plangebied zijn per mail en telefonisch op de hoogte gesteld. De kopers (in de directe nabijheid), 
de ontwikkelaar en de makelaar aan de noordzijde van het plangebied zijn per brief op geïnformeerd.  
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6.2.2  Ontwerpfase
Op de voorbereiding van een bestemmingsplan is artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (gelezen in 
samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht) van toepassing. De kennisgeving van 
het ontwerpbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan is in de Staatscourant geplaatst (d.d. 17 
maart 2021). Het ontwerpbestemmingsplan (met de daarop betrekking hebbende stukken) heeft van 18 
maart tot en met 28 april 2021 ter inzage gelegen. Binnen deze termijn is een ieder in de gelegenheid 
gesteld schriftelijk en/of mondeling een zienswijze over het plan naar voren te brengen. Tijdens deze 
termijn zijn geen zienswijzen ingediend. 

6.2.3  Vaststellingsfase
Met inachtneming en beantwoording van eventuele zienswijzen wordt het bestemmingsplan door de 
gemeenteraad van Bunnik vastgesteld. Hierna wordt het vastgestelde bestemmingsplan voor een 
periode van zes weken ter inzage gelegd. Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden 
verweten dat zij niet tijdig hun zienswijze naar voren hebben gebracht, kunnen gedurende deze periode 
beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Na deze periode treedt het 
bestemmingsplan in werking, behalve wanneer ook om een schorsing van de inwerkingtreding wordt 
gevraagd (voorlopige voorziening).

44  bestemmingsplan Odijk Ter Borch (vastgesteld)



1 van 17 

  
 

  

Beeldkwaliteitsplan en Landschappelijk inpassingsplan 
 3 woningbouwkavels entreeweg Buurtschap ’t  Burgje (november 2020) 

 
Afbeelding 1: Luchtfoto plangebied 
Bron: maps.google.nl 

1 Inleiding 

Aan de centrale entreeweg naar de buurtschappen van Odijk, een in ontwikkeling zijnde 
woonwijk met 150 woningen aan de westzijde van Odijk (gemeente Bunnik), is de 
ontwikkeling van een drietal woningen voorzien (zie afbeelding 1). De kavels voor deze drie 
woningen liggen aan de zuidwestzijde van de ontsluitingsweg van het buurtschap, die 
aansluit op de Burgweg.  
 
In 2018 is een principeverzoek ingediend. Onderdeel van het principeverzoek is tevens een 
landschappelijk inpassingsvoorstel. Het College van B&W heeft op 22 oktober 2019 
ingestemd met het principeverzoek en heeft de gemeenteraad verzocht de kaders vast te 
stellen voor de ontwikkeling. Deze kaders zijn op 23 januari 2020 in de gemeenteraad 
besproken en op 13 februari 2020 door de gemeenteraad vastgesteld. 
 
Het College van B&W heeft ingestemd met deze ontwikkeling omdat het realiseren van 
woningen langs de entreeweg meer betekenis geeft aan de weg als entree naar het 
Buurtschap ’t Burgje: de begeleidende bebouwing langs de entreeweg zorgt voor extra 
ruimtelijke en stedenbouwkundige kwaliteit.  
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Het aantal woningen is beperkt (3) en het karakter van deze woningen dient aan te sluiten 
op het landelijke karakter van de reeds aanwezige percelen met woningen langs de 
Weteringsdijk. De 3 kavels vormen een schakel tussen de bebouwing langs de Weteringsdijk 
en de nieuwe woonbebouwing van de buurtschappen en dragen zo bij aan het versterken 
van de ruimtelijke kwaliteit van het dorpse karakter. Door de braakliggende gronden langs 
de entreeweg te bebouwen wordt het bebouwingscluster Weteringdijk afgerond.  
 
Met dit beeldkwaliteitsplan wordt invulling gegeven aan de opdracht van de raad om een 
beeldkwaliteitsplan op te stellen voor de te ontwikkelen woningbouwkavels en heeft als 
doel de uitgangspunten voor de beeldkwaliteit van de drie nieuw te bouwen woningen langs 
de entreeweg naar buurtschap ‘t Burgje vast te leggen. Het onderhavige beeldkwaliteitsplan 
beoogt de gewenste aansluiting op de bestaande bebouwing aan de zuidwestzijde van deze 
locatie en de woningen in de Buurtschappen van Odijk te borgen. Tevens dient het als 
inspiratiebron voor de verdere uitwerking van de woningbouwplannen voor de individuele 
kavels. Daarnaast dient dit beeldkwaliteitsplan als toetsingskader voor bijvoorbeeld 
Welstand.  
 
Allereerst wordt kort ingegaan op het door de gemeenteraad vastgestelde 
ontwikkelingskader en het Beeldkwaliteitsplan Buurtschap Odijk ’t Burgje. Vervolgens wordt 
vanuit de algemene principes verder ingezoomd op de beoogde beeldkwaliteit op de 
percelen. 
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2 Ontwikkelkader 3 woningbouwkavels entreeweg ‘t Burgje 

Op 13 februari 2020 zijn door de gemeenteraad van Bunnik op basis van het Principeverzoek 
de kaders vastgesteld voor de ontwikkeling van 3 woningbouwkavels ten zuidwesten van de 
entreeweg naar ’t Burgje (verder te noemen: het Ontwikkelkader). Uit het raadsvoorstel 
blijkt dat het realiseren van woningen langs de entreeweg wordt gezien als een ontwikkeling 
die leidt tot extra ruimtelijke en stedenbouwkundige kwaliteit doordat de entreeweg met 
deze begeleidende bebouwing meer betekenis krijgt. 
 
In het raadsvoorstel (kenmerk 20-004 / 785035) staat tevens dat het op te stellen 
beeldkwaliteitsplan moet zorgen voor de aansluiting op de bestaande bebouwing aan de 
zuidwestzijde van deze locatie en de woningen in de buurtschappen van Odijk. In het 
ontwikkelkader worden met betrekking tot stedenbouw en ruimtelijke kwaliteit de volgende 
uitgangspunten meegegeven: 
 
Stedenbouwkundig 

- Er mogen op deze locatie 3 vrijstaande vrijesectorwoningen gerealiseerd, 

georiënteerd op de entreeweg naar Het Burgje. Het realiseren van woningen langs 

van de entreeweg levert hiermee begeleidende bebouwing op wat zorgt voor extra 

ruimtelijke en stedenbouwkundige kwaliteit en geeft daarmee meer betekenis aan 

de entreeweg.   

- De rooilijn van de woningen ligt evenwijdig aan de entreeweg van de 

Buurtschappen van Odijk. 

- Vanwege de ligging aan de entreeweg van de Buurtschappen van Odijk, wordt m.b.t. 

bebouwing qua goot- en bouwhoogte dezelfde maatvoering aangehouden als die 

van de Buurtschappen van Odijk. Dit betekent dat een maximale goothoogte van 7 

meter en een maximale bouwhoogte van 11 meter wordt gehanteerd.  

- De drie woningen krijgen ieder een ruime eigen kavel van circa 800m² met eigen 

ontsluiting.  

- De bebouwing mag bestaan uit twee bouwlagen met een kap.   

- De kaprichting van de 3 woningen staat haaks op de entreeweg.  

- De voorgevels liggen minimaal 3,5 meter achter de kadastrale grens van de percelen 

aan de voorzijde (de zijde van entreeweg).  

- Het hoofdvolume van de vrijstaande woningen ligt aan beide zijden minimaal 3,5 

meter af van de zijerfgrenzen.  

- Indien er een garage op de percelen worden gerealiseerd dienen deze een minimale 

afstand van 2,6 meter te hebben t.o.v. de zijerfgrens. 

Ruimtelijke kwaliteit / beeldkwaliteit 
- Er wordt belang gehecht aan de ruimtelijke kwaliteit en architectonische 

verschijningsvorm van de nieuw te bouwen woningen. De landelijke ligging van deze 

kavels in aansluiting op de bebouwing van het bebouwingscluster Weteringsdijk is 

hiervoor leidend.   

- Door een beeldkwaliteitsplan op te stellen wordt de ruimtelijke kwaliteit van de 

bebouwing geborgd. Dit beeldkwaliteitsplan wordt gelijktijdig met het 

bestemmingsplan door de gemeenteraad vastgesteld. Dit beeldkwaliteitsplan is 

daarmee toetsingskader voor de Welstand bij de behandeling van 

omgevingsvergunningsaanvragen voor deze 3 woningbouwkavels.  
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- In dit beeldkwaliteitsplan wordt o.a. opgenomen dat er sprake moet zijn van een 

kwalitatief hoogwaardige architectuur. Daarnaast wordt vastgelegd in dit plan dat 

erfafscheidingen niet door middel van schuttingen mogen worden gerealiseerd 

maar door middel van beplanting. Dit wordt als verplichting opgenomen in de te 

sluiten Anterieure Overeenkomst met de initiatiefnemer die de verplichting heeft 

dit op te nemen in de leveringsakte met de kavelkopers.  

- Eis is dat Welstand positief adviseert over het beeldkwaliteitsplan en de uitwerking 

van de bouwplannen en de omgevingsvergunningen. 

Landschappelijke inpassing 
- De woningbouwkavels dienen op een goede wijze landschappelijk te worden 

ingepast in de directe omgeving. Hiervoor levert de initiatiefnemer een 

landschappelijk inpassingsplan aan ter goedkeuring van de gemeente. 

- Aan de zuidwestzijde van deze kavels wordt door middel van beplanting gezorgd 

voor een afscherming van de woningen langs de Weteringsdijk in aansluiting op de 

afwateringssloot (van 1,5 m breed); 

- Aan de noordzijde wordt begeleidende laanbeplanting gerealiseerd langs de 

entreeweg naar de Buurtschappen van Odijk om de functie van de entreeweg te 

benadrukken; 

- Aan de zuidoostzijde van het plangebied wordt door middel van beplanting gezorgd 

voor een afscherming van de woningen gezien vanaf de Burgweg; 

- Aan de noordwestzijde van het plangebied blijft de bestaande houtwal gehandhaafd 

ter afscherming van de woningen van Buurtschappen van Odijk. 

Daarnaast zijn kaders mee gegeven, die eisen bevatten ten aanzien van de inrichting van het 
openbare gebied, het voorkomen van wateroverlast, duurzaamheid, archeologie en 
luchtkwaliteit. Deze punten zijn meegenomen in de uitwerking van het bestemmingsplan.  
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3 Welstandsnota 

Het algemene welstandsbeleid is vastgelegd in de Welstandsnota (2004) van de gemeente 
Bunnik. De Welstandsnota dient als toetsingskader voor de beoordeling van Bouwplannen.   
Een belangrijk uitgangspunt van de Welstandsnota is de ‘gebiedsgerichte benaderingswijze’. 
Met de gebiedsgerichte benaderingswijze zijn de karakteristieken van wijken en 
samenhangende gebieden in heel de gemeente Bunnik vastgelegd en gewaardeerd.  
 
Hiermee moeten de ontwerpers van nieuwe bouwplannen rekening houden en het biedt de 
welstandscommissie handvatten voor het formuleren van een welstandsadvisering.  
 
Onderhavig plangebied ligt in het buitengebied waar een regulier niveau van welstand geldt. 
Voor het buitengebied gelden de volgende gebiedsgerichte welstandscriteria:  

- Voor de situering van bouwwerken dient het rechtlijnige karakter van het lint te 

worden gehandhaafd door toepassing van rechte rooilijnen, waarbij de bijgebouwen 

achter de hoofdbouwmassa staan; 

- De hoofdvorm van het bouwwerk heeft een langwerpige (liggende of staande) en 

blokvormige massa; 

- Een bouwwerk bestaat uit maximaal 2 bouwlagen met een kap en is afgestemd op 

de bebouwingshoogte van de omgeving; 

- De dakvorm bestaat uit een zadeldak of mansardekap, waarbij de kap vorm van de 

bijgebouwen is afgestemd op de kap vorm van de hoofdbebouwing. De kaprichting 

staat haaks op het lint;  

- Erkers, dakkapellen en overige aanbouwen en toevoegingen in de gevelwand of aan 

het dakvlak in maatvoering, architectuur en detaillering worden afgestemd op de 

hoofdbebouwing; 

- Voor de materiaalkeuze geldt dat deuren en kozijnen wordt uitgevoerd in hout of 

goedgelijkende materialen, de dakbedekking bestaat uit gebakken pannen of riet en 

de gevel uit bakstenen of ijsselsteentjes. 
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4 Beeldkwaliteitsplan Buurtschap Odijk ‘t Burgje 

Voor de Buurtschappen van Odijk is in 2017 een zelfstandige Beeldkwaliteitsplan opgesteld 
dat als bijlage deel uitmaakt van de toelichting op het bestemmingsplan Buurtschappen van 
Odijk. Dit Beeldkwaliteitsplan vormt naast de Welstandsnota een zelfstandig toetsingskader 
voor ontwikkelingen in het gebied van de Buurtschappen. 
 
Hierin zijn de volgende (deels afwijkende) uitgangspunten met betrekking tot beeldkwaliteit 
geformuleerd: 

- niet te lange rechtstanden in straatlijnen; 

- subtiele verspringingen in de rooilijnen; 

- afwisseling van nokken evenwijdig aan en haaks op de straat; 

- afwisseling van woningtypen; 

- het openbare- en privé groen bepaalt voor een belangrijk deel het beeld; 

- de inrichting van de openbare ruimte en de wegen is gebaseerd op het principe van 

‘shared space’ waarbij de wegen een profielbreedte hebben van 4,80m, trottoirs en  

fietsstroken ontbreken. Het gehele gebied wordt ingericht op een rijsnelheid van 

maximaal 30km/u; 

- het materiaalgebruik in de openbare ruimte is zo natuurlijk mogelijk en bestaat uit: 

hout, gebakken materiaal en smeedijzer; 

- de randen van het buurtschap hebben een sterke (zicht) relatie met het omringende 

landschap of met de openbare ruimte (zie afbeelding 2); 

 
Afbeelding 2: inrichtingsprincipes buurtschap ’t Burgje 

Bron: BKP Buurtschap Odijk ’t Burgje, p. 23 

 

- de (representatieve) voorzijdes van de woningen zijn gesitueerd aan deze randen; 

- het buurtschap kenmerkt zich door een grote verscheidenheid aan typologieën 

(vrijstaand, twee-onder-één kap en rijwoningen) en architectuur met een lage 

dichtheid op ruime kavels; 

- er zijn verschillende beukmaten en kapvormen. vrijstaande woningen hebben een 

beukmaat van 6,6m. appendages (zoals een erker, serre of aangekapte uitbouwen 

maar ook een garage) zorgen voor extra woonruimte en variatie in het straatbeeld. 

dakkapellen vervolmaken de massa van de woning; 

- bouwvolumes kennen een grote differentiatie ten opzichte van elkaar: er is 

afwisseling in bouwhoogte, goot- en nokhoogte, bebouwingspercentages, footprint, 

vrijstaand, los en geschakeld. Ook in elkaars nabijheid zijn behoorlijke 

schaalsprongen mogelijk, mits in harmonie (zie afbeelding 3); 
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- wanneer woningen dichter bij elkaar staan, is er een grotere behoefte aan enige 

afstemming en samenhang. In ieder geval moet sprake zijn van een overkoepelende 

verwantschap, waarbij binnen de onderlinge samenhang ruimte is voor 

uitzonderingen; 

- woningen en bijgebouwen hebben bij voorkeur een kap. De kapvorm is vrij, waarbij 

langs- en dwarskappen elkaar afwisselen. Ook een wolfseind of mansarde past in 

het beeld, evenals schild- en tentdaken; 

 

 
Afbeelding 3: ontsluitingsprincipes en woningtypologieën in buurtschap ’t Burgje 
Bron: BKP Buurtschap Odijk ’t Burgje, p. 24 

 

- per woning is er verschil in raamtypes (luiken, kader of bloembak) en er is een 

drietal standaard voordeuren. Deze kunnen worden aangevuld met zijlichten, een 

luifel of een kader rond de deur; 

- de gevelcompositie is bescheiden en legt de nadruk op details. Overwegend 

kleinschalige raamoppervlakken in de gevel, waarbij de ramen eventueel zijn 

opgedeeld door spijlen. Iedere gevel is uniek; 

- alle woningen worden voor een klein deel opgetrokken uit de ‘steen van Odijk’, in 

elk geval de plint en incidenteel als accent rond een voordeur of een raam; 

- het standaard metselwerk is een roodbruine steen met een nuancering in 

herfsttinten. Bij sommige woningen wordt (een deel van) de woning uitgevoerd in 

wit keimwerk of hout (zie afbeelding 4); 

- de keramische pan van de woning is antraciet of middengrijs en sterk golvend 

(overigens tonen veel referentiebeelden in het beeldkwaliteitsplan rieten kappen); 

- alle woningen worden voorzien van details waarin de ambachtelijkheid van Odijk tot 

uiting komt: rollagen in het metselwerk, dakoverstekken met gootklossen, goten op 

muursteunen; 

- zonnepanelen worden op een respectvolle wijze gegroepeerd op het dakvlak. 
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Afbeelding 4: toe te passen materialen 
BKP Buurtschap Odijk ’t Burgje, p. 32 

Met betrekking tot de overgang tussen privé en openbaar gebied wordt het volgende 
opgemerkt: elke woning krijgt aan de representatieve zijde een kwalitatieve (groene) 
afscheiding in de vorm van een haagbeuk. Ter plaatse van de achterpaden worden 
schuttingen geplaatst (trellis met begroeiing) met een hoogte van 1,8m. Op de kopse kanten 
van het bouwblok zijn in verband met de privacy hoge hagen voorzien (1,8m hoog). Bij de 
entree van de wijk en wanneer een ontsluitingsroute langs de zijkant van een woning loopt, 
is extra aandacht gegeven aan de erfafscheiding door middel van een lage bakstenen 
tuinmuur met haag (zie afbeelding 5).  
 

 
Afbeelding 5: groenstructuren en overgang openbaar - privé 
BKP Buurtschap Odijk ’t Burgje, p. 34 
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5 Beeldkwaliteit 3 woonkavels entreegebied 

 

5.1 Landschap  
Het plangebied maakt onderdeel uit van het Kromme Rijngebied, waarbij de meanderende 
Kromme Rijn en verbindingswegen het gebied zijn lineaire karakter geven. Steden en 
dorpen worden afgewisseld door een mozaïek van boomgaarden, akkers en weilanden in 
blokverkaveling en meer open weilanden in strokenverkaveling. Ook in de huidige tijd 
bestaat het landschap ten westen van Odijk uit een combinatie van open en meer gesloten 
gebieden. Het plangebied was tot voor kort in gebruik als maïsland.  
 
Het plangebied ligt in een gebied met oude stroomruggen en oeverwallen uit de periode 
van voor de dam bij Dorestad die in de 9e eeuw werd aangelegd. Voor die tijd vlocht de Rijn 
zich in dit gebied door het landschap. Deze relatief hoog gelegen gronden waren droog en 
vormden om die reden zowel toen als nu een aantrekkelijke vestigingsplaats. De 
monumentale boerderij ’t Burgje en de bijbehorende hoogstam kersenboomgaard ligt op de 
westrand van de stroomrug aan de Vlowijkse wetering. De boerderij kijkt uit over het 
aangrenzende open komgebied dat een opstrekkende verkaveling in slagen kent. De 
Weteringsdijk en de Burgweg vormen van oudsher al een verbinding tussen de boerderij, de 
rivier en het dorp dat met de kerk op de hoge oeverwal in een bocht van de Kromme Rijn 
ligt.  
 
De omgeving van het plangebied heeft lange tijd zijn agrarische functie behouden. Ook de 
karakteristieke slagenverkaveling is door de jaren heen zichtbaar gebleven. Langs de 
Burgweg en de Vinkenburgweg is in de loop der tijd het aantal boerderijen uitgebreid; 
daarvan zijn boerderij ’t Burgje en boerderij Het Uilegat al vanaf 1850 zichtbaar op de kaart 
(zie afbeelding 6). 
 

 
Afbeelding 6: Topografische kaarten tussen 1815 en 2017 
Bron: www.topotijdreis.nl 

http://www.topotijdreis.nl/
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5.2 Buurtschappen van Odijk 
Hoewel Odijk in de loop van de jaren steeds verder is uitgebreid, hebben de N229 en de 
Kromme Rijn lange tijd de buitengrenzen bepaald. Het uitbreidingsplan ‘Buurtschappen van 
Odijk’ doorbreekt deze grenzen. Om dit gebied te ontsluiten is vanaf de Burgweg een 
nieuwe toegangsweg aangelegd die de wijk ontsluit. 
 
Het plan voor de Buurtschappen van Odijk bestaat uit een cluster van twee buurtschappen 
met totaal 150 woningen. De stedenbouwkundige opzet speelt in op het principe van de 
historische boerenerven op de oeverwallen in dit verder tamelijk open buitengebied (zie 
afbeelding 7). Door nieuwe houtwallen, hakhoutbosjes in combinatie met het behoud van 
de bestaande boomgaard, watergangen en oude boerderijen wordt de schaal van het 
gebied echter verdicht. 
 

 
Afbeelding 7: inrichtingsplan ’t Burgje, de drie woonkavels bevinden zich aan de 
zuidoostzijde van het plangebied ter hoogte van aanduiding ‘9’ 
Bron: BKP Buurtschap Odijk ’t Burgje, p. 26 

Dit landschapsbeeld van de komgronden met een opstrekkende verkaveling die doorkijkjes 
biedt naar de omgeving vormt een goede basis voor de inpassing van kleinschalige 
bebouwing in de vorm van de buurtschappen. De ontsluiting van de Buurtschappen 
geschiedt via twee wegen: de Vinkenburgweg aan de noordzijde en de Weteringsdijk aan de 
westzijde.  
 
Doordat zowel in de Vinkenburgweg als in de Weteringsdijk een ‘knip’ zal worden gemaakt, 
vormen deze wegen geen directe verbinding met Odijk en evenmin met de N229. Aan de 
zuidoostzijde van de Buurtschappen is daarom een nieuwe ontsluiting gerealiseerd die 
aansluit op de Burgweg (N410), de N229 en de kern van Odijk (zie afbeelding 3).  
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Vanaf de Burgweg is er in noordelijke richting zicht op een nog open landschap met een 
strook met struiken en heesters. De bebouwing van de Buurtschappen is daarachter 
voorzien en is daardoor vanaf de Burgweg nauwelijks zichtbaar. Het plangebied waar de 
woningen waar onderhavig Beeldkwaliteitsplan op ziet, ligt aan deze centrale toegangsweg.  
 

5.3 Bebouwingscluster Weteringsdijk 
De gemeenteraad heeft in de kaders aangegeven dat de landelijke ligging van de kavels in 
aansluiting op de bebouwing van het bebouwingscluster Weteringsdijk leidend is voor de 
ruimtelijke kwaliteit en architectonische verschijningsvorm van de nieuw te bouwen 
woningen. 
 
Aan de Weteringsdijk, ten zuidwesten van het plangebied, ligt een bebouwingscluster met 
een overwegend agrarisch karakter. In 2018 is voor dit bebouwingscluster een 
bestemmingsplan vastgesteld, dat de realisatie van woningen in en rondom de aldaar 
gelegen voormalige boerderij mogelijk maakt.  Daarbij is de boerderij gesplitst in 2 
wooneenheden. Een voormalige hooischuur is verbouwd tot woonhuis. Ten slotte is in het 
voormalige voorerfgebied (richting de ontsluitingsweg Ter Borch) een nieuwe woning 
gebouwd, deze heeft een modern en landelijk karakter. Vrijwel alle woonhuizen langs de 
Weteringsdijk zijn voorzien van riet gedekte kappen, veel (donker) houtwerk en/of wit 
stucwerk.  
 

5.4 Entreegebied 
Om duidelijk te maken dat hier een woongebied ligt, dat onderdeel uitmaakt van Odijk, is 
het wenselijk om de nieuwe ontsluitingsweg een duidelijke herkenbaarheid te geven als 
entree naar de Buurtschappen zodat een ruimtelijke verbinding wordt gelegd tussen de kern 
van Odijk en de bebouwing van de Buurtschappen. De bebouwing langs deze toegangsweg 
heeft hierin, samen met de begeleidende laanbeplanting, een belangrijke rol (zie afbeelding 
8). 

 
Afbeelding 8: beoogde uitstraling dorpse buurtontsluitingsweg met begeleidende bebouwing 
én beplanting. Om de laan meer allure te geven staat de bebouwing niet direct aan de weg 
maar juist op enige afstand zodat het laanbeeld wordt versterkt 
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Afbeelding 9: landschappelijk inpassingsvoorstel te ontwikkelen woningbouwkavel 
entreeweg ’t Burgje als onderdeel van het Principeverzoek 
Bron: Adviesbureau Haver Droeze 
 

5.5 Landschappelijke inpassing 
Ten behoeve van de landschappelijke inpassing is een landschappelijk inpassingsplan 
uitgewerkt (zie afbeelding 9 en bijlage) dat voorziet in beplanting langs de buitenranden van 
de kavels. Hierdoor wordt enerzijds de bebouwing ingepast in de landschappelijke opzet 
binnen het groene cluster van de buurtschappen. Anderzijds vormt deze beplanting een 
nieuwe eenheid met de bestaande groenstructuur van Odijk, zodat ook deze relatie wordt 
versterkt.  
 

 

 

  
Afbeelding 10: van linksboven naar rechtsonder een haag van Hulst, beukenhaag (Fagus), 
Portugese Laurier, gemengde haag met meidoorn en Gelderse Roos en een meidoornhaag 
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Door deze haagstructuur langs de kavels voort te zetten, wordt de nieuwe bebouwing als 
het ware omarmd en daardoor opgenomen in de bestaande landschappelijke structuur. 
Voor de haagplanting wordt gekozen voor inlandse soorten, zoals Beukenhaag (fagus), 
Liguster (half wintergroen), Portugese Laurier en/of Hulst. Eventueel afgewisseld met 
soorten als Meidoorn, Sleedoorn, Boeren jasmijn, Vlier en/of Hulst (afbeelding 10).   
 

5.6 Erfafscheidingen 
Tussen de woningen verdienen groene erfscheidingen eveneens de voorkeur (trellis met 
begroeiing) met een hoogte van maximaal 2m. Ook bij de entree van de wijk is extra 
aandacht gegeven aan de erfafscheiding. In verband met de aanwezige geluidbelasting 
vanwege het wegverkeer dienen, ter plaatse van de woning op de hoek van de entreeweg 
en de Burgweg, langs de zuidoostgrens van dit perceel maatregelen te worden. Het 
bestemmingsplan laat open welke maatregelen dat zijn. Wanneer een geluidwerende 
voorziening wordt geplaatst, dan dient deze een groene uitstraling te hebben (afbeelding 
11).  
 

 
Afbeelding 11: Referenties groene schermafscheiding ten behoeve van geluidwering en het 
beoogde groene beeld met hagen langs de entreeweg (Ter Borch) 
 
Langs de toegangsweg zullen, zoals beschreven in paragraaf 5.4, aanvullend laanbomen 
worden ingeplant. Met deze landschappelijke, gebiedseigen beplanting en de kwalitatief 
hoogwaardige architectuur van de woningen geeft het nieuwe buurtschap al bij de entree 
haar visitekaartje af. Bovendien krijgt het gebied hiermee een duidelijke herkenbare entree 
met een eigen identiteit die bijdraagt aan de herkenbaarheid van de eigen woonplek binnen 
Odijk.  
 

5.7 Bebouwing 
Als gezegd vormt de locatie van de drie kavels tussen de bebouwing langs de Weteringsdijk 
en de Buurtschappen van Odijk een ruimtelijke schakel tussen deze twee gebieden. Deze 
verbinding dient tot uitdrukking te komen in de architectuur en het materiaalgebruik van de 
woningen. Hoewel wordt gestreefd naar een afwisselend beeld, dient de bebouwing 
duidelijk familie van elkaar te zijn zodat er een eenduidig en rustig beeld ontstaat langs de 
entreeweg. Er dient verscheidenheid te zijn in vorm en eenheid in materiaalgebruik en 
kleurstelling.  
 
Verder is in het door de gemeenteraad vastgestelde ontwikkelkader bepaald dat de drie 
woningen elk een kavel met een oppervlakte van circa 800m² krijgen. Nadere uitwerking 
geeft aan dat de kavels 715, 732 en 913 m2 groot zijn. Elk kavel krijgt een eigen ontsluiting 
en 2 parkeerplaatsen op eigen terrein. De woningen zelf staan op enige afstand tot de weg. 
Qua architectuur vormen de woningen één familie in vormentaal en materiaalgebruik. De 
drie woningen zijn georiënteerd op de ontsluitingsweg. 
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Vanwege de ligging aan de entreeweg van de Buurtschappen van Odijk, is voor de goot- en 
bouwhoogte dezelfde maatvoering aangehouden als die van de Buurtschappen van Odijk. 
Dit betekent dat een maximale goothoogte van 7 meter en een maximale bouwhoogte van 
11 meter wordt gehanteerd. De rooilijn van de woningen mag maximaal één meter 
verspringen. Herhaalplannen, ook die met beperkte variatie, worden uitgesloten. Deze 
uitgangspunten zijn uitgewerkt in referentiebeelden, zie afbeelding 12. 
 

 
Afbeelding 12: referentiebeelden gewenste beeld. Boven de bestaande bebouwing van ’t 
Burgje met op de voorgrond de nieuwe woning op het erf Weteringsdijk. Onder het groene 
beeld met agrarische bebouwing langs de Weteringsdijk. In de twee middelste rijen zijn 
referentiebeelden opgenomen voor de nieuwe bebouwing. De bebouwing kent een 
onderlinge verscheidenheid maar vormt tegelijkertijd een eenheid door een eenduidige 
bouw- en kapvorm (max 2 bouwlagen met kap), oriëntatie nokrichting haaks op de weg en 
voorgevel richting de weg. Ook het materiaalgebruik is eenduidig (riet, wit keim/stucwerk, 
donker hout, glas). 
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6 Toetsingscriteria 

 
Algemeen 

- Bij de woningen is sprake van een eenduidige hoofdvorm met 2 bouwlagen en een 

kap; 

- Er is sprake één architectuurstijl met onderlinge variaties; de bebouwing is duidelijk 

familie van elkaar. 

Situering van bouwwerken 
- de woningen dienen vrijstaand op het kavel te worden gesitueerd; 

- de kavelgrootte bedraagt minimaal 700m²; 

- de voorgevel van de woningen is georiënteerd op de entreeweg (Ter Borch) naar 

Buurtschap ’t Burgje; 

- de kaprichting is (overwegend) haaks op de weg georiënteerd; 

- de rooilijn van de woningen mag maximaal één meter verspringen; 

- bijgebouwen dienen achter de hoofdbebouwing te zijn gesitueerd. 

Hoofdvorm van het bouwwerk 
- per kavel is 1 hoofdbouwmassa toegestaan; 

- de hoofdbouwmassa bestaat uit maximaal 2 bouwlagen met een kap; 

- de goothoogte bedraagt maximaal 7m en de bouwhoogte maximaal 11m; 

- gebouwen zijn voorzien van een kap, waarbij de kaprichting (overwegend) haaks is 

ten opzichte van de entreeweg. Zowel een wolfseind of mansarde kap past in het 

beeld, evenals een schild- of tentdak; 

- de bouwvolumes kennen een differentiatie ten opzichte van elkaar. Afwisseling in 

bouwhoogte, goot- en nokhoogte, bebouwingspercentages, footprint is toegestaan. 

De woningen vormen echter één familie in vormentaal en materiaalgebruik.   

Gevelaanzichten 
- de gevel kent een verticale geleding met staande ramen en kozijnen, waarbij 

verschillende raamtypes zijn toegestaan: voorzien van luiken, van een kader of 

bloembakken; 

- de gevelgeleding van bijbehorende bouwwerken past bij de architectuurstijl van het 

hoofdgebouw; 

- balkons en uitbouwen mogen niet breder zijn dan de hoofdbouw en dienen ten 

minste 1m terug te liggen ten opzichte van de voorgevel. Erkers mogen zowel in de 

voor- als zijgevel worden toegepast, mits passend binnen de architectuur. 

Materiaalkeuze 
- kozijnen bestaan uit hout of goedgelijkende andere materialen; 

- de dakbedekking bestaat uit antraciet grijze pannen of riet, bijgebouwen mogen 

eventueel met een (middelgrijze) dakpan worden afgedekt; 

- de plint van woningen wordt opgetrokken uit de Steen van Odijk. Deze steen kan ook 

worden toegepast als accent rondom een voordeur of een raam;  

- metselwerk bestaat in beginsel uit een roodbruine baksteen met een nuancering in 

herfsttinten; 

- de gevel kan worden uitgevoerd in een combinatie van donker houtwerk en wit 

keim- of stucwerk. 
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Detaillering 
- alle woningen worden voorzien van details waarin de ambachtelijkheid van Odijk tot 

uitdrukking komt: rollagen in het metselwerk, dakoverstekken met gootklossen, 

goten op muursteunen; 

- het toepassen van windveren en gootlijsten is toegestaan, net als het toepassen van 

ankers in de gevel; 

- zonnepanelen dienen zorgvuldig en op respectvolle wijze op het dakvlak te worden 

geplaatst.  

Erfafscheidingen en geluidschermen 
- elke woning krijgt langs de entreewegzijde een erfafscheiding in de vorm van een 

haagbeuk; 

- tussen de woningen komt een groene erfscheiding (van 2 m) bij voorkeur in de vorm 

van een haag; 

- geluidwerende voorzieningen worden opgenomen in afschermende beplanting. 
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Afbeelding 1: Odijk West op topografische kaart van 2017
Bron: www.topotijdreis.nl
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1. INLEIDING EN AANLEIDING 
Plangebied Odijk - West ligt aan de Burgweg in Odijk (gemeente Bunnik). Het plangebied beslaat 
een	oppervlakte	van	ongeveer	2400m²	en	heeft	een	agrarische	functie	(zie	afbeelding	1	en	
2). Direct ten noorden van het plangebied wordt het woningbouwproject ‘Buurtschappen van 
Odijk’	gerealiseerd	met	daarbinnen	de	wijk	‘Het	Burgje’.	De	beoogde	hoofdontsluiting	van	het	te	
ontwikkelen	gebied	is	voorzien	op	gronden	in	eigendom	van	de	familie	Sturkenboom.	

De	familie	Sturkenboom	heeft	een	overeenkomst	gesloten	met	Heilijgers	Projectontwikkeling	BV	
met	als	doel	aan	de	zuidwestzijde	van	de	nieuwe	ontsluitingsweg	drie	woningen	te	realiseren.	
Deze woningen waren reeds opgenomen in het schetsontwerp voor de nieuwbouwwijk, ter  
markering van de entree en ter versterking van de landschappelijke kwaliteit van de nieuwe wijk 
en het gebied als geheel.

In	eerdere	fases	zijn	diverse	andere	plannen	aan	de	orde	geweest	voor	de	gronden	rondom	
de	geplande	ontsluitingsweg.	De	gekozen	opzet	gaat	uit	van	drie	woningen	op	ruime	vrije	
kavels. De woningen zullen op een hoogwaardige manier landschappelijk worden ingepast 
en vormen zodoende een landschappelijke markering van de toegangsweg. De woningen zijn 
complementair aan de woningtypologie van ‘Het Burgje’. 

In	het	vigerende	bestemmingsplan	‘Vinkenburg’	hebben	de	betreffende	gronden	de	
bestemming	‘Agrarisch	met	waarden	–	Landschap’.	Voorliggend	principeverzoek	is	bedoeld	om	
duidelijkheid te krijgen over de bereidheid van de gemeente tot medewerking aan de beoogde 
ontwikkeling van de beoogde drie woningen. Indien akkoord dan dient dit principeverzoek als 
basis	voor	de	te	doorlopen	herzieningsprocedure	van	het	bestemmingsplan.	Vanzelfsprekend	zal	
een dergelijke procedure in overleg met de gemeente worden doorlopen.

Afbeelding 2: Luchtfoto plangebied Odijk West
Bron: maps.google.nl 
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Afbeelding 3: Topografische kaarten tussen 1815 en 2017
Bron: www.topotijdreis.nl
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2. PLANGEBIED ODIJK - WEST
2.1 Ontstaansgeschiedenis

Het plangebied bevindt zich in het landelijk gebied van de gemeente Bunnik aan de westzijde 
van de N229 en de kern Odijk en ligt ten noorden van de Burgweg (N410). Het gebied waar 
de woningen zijn gepland, beslaat een oppervlakte van 2359m². Het plangebied is agrarisch in 
gebruik als maïsland.

Het plangebied is gesitueerd op de  oude stroomruggen en oeverwallen uit de periode van vóór 
de dam bij Dorestad in de 9e eeuw; toen de Rijn zich hier nog door het landschap vlocht. Deze 
relatief	hooggelegen	(en	dus	droog)	zavelige	overslaggronden	vormden	zowel	toen	als	nu	een	
goede	vestigingsplaats	voor	bewoning	en	landbouw	(zie	afbeelding	4).

De monumentale boerderij met een hoogstam kersenboomgaard Het Burgje, waar het 
buurtschap	naar	genoemd	is,	ligt	op	de	westrand	van	de	stroomrug	aan	de	Vlowijkse	wetering	
en kijkt uit over het aangrenzende open komgebied met een opstrekkende slagenverkaveling. 
De Weteringsdijk en de Burgweg vormde van oudsher al de verbinding tussen de boerderij en de 
rivier en het dorp, dat met de kerk op de hoge oeverwal in een bocht van de Kromme Rijn ligt. 

De omgeving van het plangebied is in de loop van de jaren nauwelijks veranderd (zie 
afbeelding	3).	De	gronden	hebben	hun	agrarische	functie	al	die	jaren	behouden.	Ook	de	
karakteristieke	slagenverkaveling	is	door	de	jaren	heen	zichtbaar	gebleven.	Langs	de	Burgweg	en	
Vinkenburgweg	zijn	in	de	loop	van	de	jaren	een	aantal	boerderijen	uitgebreid	en	gerealiseerd.	
De boerderijen Het Burgje en Het Uilegat zijn al sinds 1850 zichtbaar op de kaart en nog steeds 
aanwezig. 

Afbeelding 4: Uitsnede bodemkaart waarbij Rd90A VII zware zavel/lichte klei is en bRn46C VI zware klei
Bron: Stiboka

 

 

Rd90A VII > zware zavel/lichte klei  GHG 40-80 <> GLG > 120 cm -mv 

bRn46C VI > zware klei     GHG > 80    GLG > 120 cm -mv 
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Afbeelding 5: gemeentelijke schetsontwerp met verkaveling - omcirkeld de nieuwe entree
Bron: Gemeente Bunnik

Afbeelding 6: Krukhuisboerderij ‘t Burgje. 
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2.2 Ontwikkeling Buurtschappen van Odijk

Odijk is in de loop van de jaren steeds verder uitgebreid, maar de N229 en de Kromme 
Rijn	hebben	daarin	voor	lange	tijd	de	buitengrenzen	bepaald.	Het	uitbreidingsplan	van	
‘Buurtschappen van Odijk’ dat ten noorden van het plangebied zal worden gerealiseerd, vormt 
hierop een uitzondering. Het plangebied bevindt zich langs de nieuw aan te leggen toegangsweg 
naar deze nieuwe wijk. De drie gewenste woningen zullen de entree markeren van de  nieuwe 
woonwijk. 

Het plan ‘De Buurtschappen van Odijk’ bestaat uit een cluster van twee buurtschappen 
met	een	programma	van	150	woningen	op	6ha	(zie	afbeelding	5).	De	stedenbouwkundige	
opzet van het nieuwbouwwijk Buurtschappen van Odijk speelt in op het principe van de 
historische boerenerven op de oeverwallen in dit open buitengebied, waarbij met verschillende 
ruimtelijke middelen de schaal wat wordt verdicht. Daarbij moet o.a. worden gedacht 
aan nieuwe elementen als houtwallen, hakhoutbosjes gecombineerd met behoud van 
boomgaarden, watergangen en oude boerderijen. Dit landschapsbeeld van de komgronden 
met opstrekkende verkaveling en doorkijkjes biedt daardoor goede mogelijkheden voor de 
inpassing van kleinschalige buurtschappen op de stroomruggen. De voormalige monumentale 
krukhuisboerderij	Het	Burgje	krijgt	een	functie	als	ontmoetingshuis	(zie	afbeelding	6).

Het	buurtschap	is	intern	ontsloten	door	middel	van	een	min	of	meer	vierkant	wegencircuit	
en	wordt	ontsloten	via	twee	bestaande	wegen,	de	Vinkenburgweg	aan	de	noordzijde	en	de	
Weteringsdijk	aan	de	westzijde.	Dit	betreffen	tertiaire	ontsluitingen	die	geen	directe	verbinding	
met	het	dorp	en	de	N229	opleveren.	Aan	de	zuidoostzijde	is	daarom	een	nieuwe	ontsluiting	
gepland	die	aansluit	op	de	Burgweg	(N410).	Deze	weg	geeft	rechtstreeks	aansluiting	op	de	N229	
en de dorpskern van Odijk. Deze weg zal zodoende als centrale toegangsweg gaan dienen. Zie de 
verkavelingstekening die als bijlage deel uitmaakt van dit principeverzoek.

Vanaf	de	Burgweg	is	er	in	noordelijke	richting	zicht	op	een	nog	open	landschap	met	dubbele	
gesloten houtwal. De buurtschap zal daarachter worden gebouwd en is daardoor nauwelijks 
zichtbaar	vanaf	de	Burgweg.	Om	duidelijk	te	maken	dat	hier	een	woonwijk	ligt	die	onderdeel	
uitmaakt	van	Odijk,	is	het	wenselijk	dat	de	nieuwe	ontsluitingsweg	duidelijk	herkenbaar	wordt	
als	entree	naar	de	nieuwe	wijk.	Alleen	laanbomen	zullen	naar	verwachting	niet	het	benodigde	
effect	opleveren.	Het	toevoegen	van	woningen	langs	deze	weg,	markeert	de	entreesituatie	
naar een nieuw bebouwd gebied en legt een ruimtelijke verbinding tussen de kern Odijk en de 
bebouwing van de Buurtschappen. Het plangebied dient zodoende een ruimtelijk herkenbare 
plek in het landschap te worden. 

De	betreffende	gronden	waarover	de	ontsluitingsweg	van	de	wijk	is	gepland,	zijn	eigendom	
van	de	familie	Sturkenboom.	De	familie	Sturkenboom	heeft	een	overeenkomst	gesloten	met	
Heilijgers	Projectontwikkeling	BV.	De	ontwikkeling	van	het	plan	voor	de	Buurtschappen	zien	
zij als aanleiding om een voorstel te doen voor een verbetering van de stedenbouwkundige 
kwaliteit	van	de	hoofdentree	van	de	‘Buurtschappen	van	Odijk’	door	de	bouw	van	drie	woningen	
ten	zuidwesten	van	de	ontsluitingsweg.
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Afbeelding 7: bovenaanzicht geplande woningen 
Bron: Adviesbureau Haver Droeze

Afbeelding 8: vogelvlucht vanaf Burgweg 
Bron: Adviesbureau Haver Droeze
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2.3 Ontwikkeling van drie woningen in Odijk – West

De	ontsluitingsweg	naar	de	‘Buurtschappen	van	Odijk’	wordt	gevormd	door	een	tweebaansweg.	
Langs deze weg zullen aan twee zijdes laanbomen worden geplant ter markering. De entree 
krijgt	daarmee	de	uitstraling	van	een	buurtontsluitingsweg,	echter	zonder	dat	hier	bebouwing	
staat. Om de entree naar de buurtschappen herkenbaarder te maken, gaat voorliggend plan 
uit	van	de	realisatie	van	3	woningen	aan	de	zuidwestzijde	van	deze	nieuwe	ontsluitingsweg	
(zie	afbeelding	7-9	en	tevens	de	verkavelingstekening	die	als	bijlage	deel	uitmaakt	van	dit	
principeverzoek).

De	drie	woningen	krijgen	ieder	een	ruime	eigen	kavel	van	circa	800m²	met	eigen	ontsluiting.	
De	woningen	zelf	staan	op	enige	afstand	van	de	weg.	Qua	architectuur	vormen	de	woningen	
één	familie	in	vormentaal	en	materiaalgebruik.	De	twee	noordelijke	woningen	kijken	over	
de agrarische gronden uit op Odijk. De woning op de hoek met de Burgweg kijkt uit over de 
Burgweg en het landschap daarachter en markeert met zijn architectuur het entree naar het 
plan de Buurtschappen.De inhoud van de woningen bedraagt circa 800m³.  

Ten behoeve van de ruimtelijke inpassing van het plan is een landschappelijk inpassingsplan 
opgeesteld	dat	voorziet	in	beplanting	langs	de	buitenranden	waardoor	de	landschappelijke	
relatie	met	de	dorpskern	verder	wordt	versterkt.	De	noordgrens	wordt	gevormd	door	de	
bestaande houtwal op deze plek. Aan de westzijde worden langs de watergang elzen ingeplant 
ter	afscherming	van	de	aanwezige	woningen	langs	de	Weteringsdijk.	
Met	het	oog	op	de	vast	te	stellen	hogere	waarde	in	verband	met	het	wegverkeerslawaai	vanaf	
de Burgweg, is tevens voorzien in maatregelen ten behoeve van een geluidsluwe buitenruimte.  
In lijn met gemeentelijk en provinciaal beleid wordt nadrukkelijk ingezet op duurzaam bouwen. 
Met het oog op bewustwording worden diverse duurzaamheidsmaatregelen ook zichtbaar 
gemaakt	in	de	architectuur.	De	woningen	krijgen	geen	aansluiting	op	het	gasnet.	

Met	de	landschappelijke,	gebiedseigen,	beplanting	en	de	kwalitatief	hoogwaardige	architectuur	
van	de	woningen	geeft	het	nieuwe	buurtschap	al	bij	de	entree	haar	visitekaartje	af.	Bovendien	
krijgt	het	gebied	hiermee	een	duidelijk	herkenbare	entree	met	een	eigen	identiteit.	Komend	
van	of	gaand	naar	Odijk	zal	bebouwing	op	deze	plek	bijdragen	aan	de	herkenning	van	de	
eigen	woonplek,	het	bevordert	het	gevoel	van	“thuiskomen”.	Afbeelding	10-14	geven	
referentiebeelden	weer.

Afbeelding 9: zijaanzicht vanaf Burgweg 
Bron: Adviesbureau Haver Droeze
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Afbeelding 10: referentiebeelden landelijke woningen met veel ruimte rondom
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Afbeelding 11: referentiebeelden sfeer buurtontsluitingsweg
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Afbeelding 12: bestaande erfgrens met erf boerderij Weteringsdijk
Bron: maps.google.nl

Afbeelding 13: voorstel toekomstige erfgrens met elzen
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Afbeelding 14: referenties schermafscheiding tbv geluidwering
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3. TOETSING AAN BELEID
Het plan om langs de toegangsweg drie woningen te realiseren, past niet binnen vigerend 
bestemmingsplan	‘Vinkenburg’	en	evenmin	in	het	bestemmingsplan	‘Buurtschappen	van	Odijk’.	
In het hierna volgende is getoetst in hoeverre het provinciale en gemeentelijke ruimtelijke beleid 
aanknopingspunten bieden om tot ontwikkeling van het plangebied te komen.

3.1 Provinciaal beleid

3.1.1 Provinciaal Ruimtelijke Structuurvisie
De	Provinciaal	Ruimtelijke	Structuurvisie	2013	-2028	(vastgesteld	2	februari	2013,	laatste	
herijking	vastgesteld	12	december	2016)	geeft	de	ruimtelijke	visie	van	de	provincie	Utrecht	
weer.	Provincie	Utrecht	heeft	een	visie	die	zich	richt	op	een	duurzame	leefomgeving,	het	
beschermen van kwaliteiten, vitale dorpen en steden en een dynamisch landelijk gebied. 

Algemeen uitgangspunt voor nieuwe verstedelijking is dat 2/3 van de woningbouwopgave 
binnenstedelijk gerealiseerd dient te worden. Daarnaast is het beleid gericht op het behouden 
en versterken van de kwaliteit van het landelijk gebied met hoge kwaliteit van landschap, natuur 
en	recreatieve	voorzieningen.
 
Relevant voor Odijk is het onderdeel vitale dorpen en steden waarbinnen de provincie 
‘Toekomstige	woonlocaties’	heeft	aangewezen	(art.	6.2.2).	Het	plangebied	maakt	namelijk	deel	
uit	van	de	door	de	Provincie	Utrecht		aangewezen	‘Toekomstige	woonlocatie’	ten	westen	van	
Odijk.	Over	deze	uitbreidingslocaties	is	overeenstemming	bereikt	tussen	gemeente	en	provincie.	
De gebieden waarover nog geen ontwerp-planologisch besluit is genomen, zijn aangewezen 
met een bol waarmee is aangegeven hoeveel woningen gerealiseerd kunnen worden op de 
betreffende	locatie.	Voor	Odijk-West	zijn	dit	er	1000.	

Voor	ontwikkelingen	binnen	deze	aangewezen	gebieden	is	geen	ontheffing	nodig	vanuit	
Gedeputeerde	Staten,	wel	dient	de	noodzaak	van	het	tot	ontwikkeling	brengen	van	de	
locatie	te	worden	onderbouwd	conform	de	door	de	provincie	aangegeven	voorkeursvolgorde	
(Ladder	voor	duurzame	verstedelijking).	Voorts	stelt	de	provincie	enkele	algemene	ruimtelijke	
randvoorwaarden (aansluiten op bestaand stedelijk gebied, goede kwaliteit kernrandzone, 
inzicht	in	de	mobiliteitseffecten).	Wanneer	wordt	voldaan,	kan	de	gemeente	zonder	meer	de	
locatie	ontwikkelen.	Daarnaast	zijn	locatie	specifieke	randvoorwaarden	geformuleerd,	voor	
onderhavige	locatie	(Odijk-West)	zijn	met	name	de	bereikbaarheid	en	de	doorstroming	op	de	
N229 als voorwaarde gesteld. 
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3.1.2 Provinciaal Ruimtelijke Verordening
In	2016	is	de	Provinciaal	Ruimtelijke	Verordening	herijkt	vastgesteld.	Voor	de	gewenste	
herontwikkeling	van	het	plangebied	is	relevant	dat	artikel	3.19	toestaat	om	woningen	
met bijbehorende voorzieningen te realiseren binnen de gronden die zijn aangewezen 
als	‘Toekomstige	woonlocatie’	voor	zover	deze	passen	binnen	het	opgenomen	
woningbouwprogramma	(zie	afbeelding	15).	Het	woningbouwprogramma	voor	Bunnik	biedt	
ruimte aan de ontwikkeling van 1000 woningen, waarvan er recent 150 mogelijk zijn gemaakt 
met de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Buurtschappen van Odijk’. 

Artikel	3.19	staat	nieuwbouw	toe	wanneer	deze	wordt	gerealiseerd	in	aansluiting	op	het	
stedelijk	gebied.	De	geometrische	plaatsbepaling	is	indicatief	bepaald	zonder	planbegrenzing	en	
wordt op de kaart aangegeven met een bol. De nieuwbouw dient bij te dragen aan een goede 
kwaliteit	van	de	nieuwe	kernrandzone.	Deze	kwaliteit	moet	gelijktijdig	mee	worden	ontwikkeld.

De	toelichting	op	het	ruimtelijk	besluit	dat	de	woningbouw	mogelijk	maakt,	dient	een	ruimtelijke	
onderbouwing	te	bevatten	waaruit	blijkt	dat	aan	voorgenoemde	voorwaarden	met	betrekking	
tot	de	aansluiting	op	het	stedelijk	gebied	en	de	kwaliteit	van	de	kernrandzone	wordt	voldaan.	
Ook dient in de onderbouwing een beschrijving te worden opgenomen van de wijze waarop 
rekening is gehouden met overstromingsgevaar, energiebesparing en de toepassing van 
duurzame	energiebronnen.	Ten	slotte	dient	de	Ladder	voor	duurzame	verstedelijking	te	worden	
doorlopen. 

Artikel	3.7	gaat	nader	in	op	de	kernrandzone	en	geeft	een	omschrijving	van	kwaliteitsversterking.	
Bij	kwaliteitsversterking	valt	te	denken	aan	prettige	verblijfsmogelijkheden,	goede	verbindingen	
vanuit de kern, een landschappelijk zorgvuldige overgang tussen stedelijk gebied en het 
omliggende buitengebied en aan de mogelijkheid van ‘ommetjes’ in de kernrandzone. 

Met betrekking tot de voorwaarde dat stedelijke ontwikkelingen moeten aansluiten op bestaand 
stedelijk gebied kan worden opgemerkt dat woningen waar dit principeverzoek betrekking op 
heeft,	aan	de	toegangsweg	naar	de	woningbouwlocatie	Het	Burgje	liggen.	Bovendien	ligt	het	
plangebied	op	minder	dan	250m	afstand	van	de	dorpskern	van	Odijk.	De	woningen	sluiten	
daarmee direct aan op het bestaand stedelijke gebied. Doordat de woningen alleen aan de 
zuidzijde	van	de	ontsluitingsweg	worden		gebouwd,	aansluitend	op	de	bestaande	bebouwing	in	
het	gebied	doet	deze	zo	min	mogelijk	afbreuk	aan	het	omliggende	(open)	agrarische	landschap.	
Voor	de	ontsluiting	van	de	woningen	wordt	gebruik	gemaakt	van	bestaande	infrastructuur.	
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Om de kwaliteit van de kernrandzone te versterken is een (landschappelijk) inpassingsplan 
gemaakt, waarbij de woningen zijn ingepast in het aanwezige slagenlandschap mede door 
het	toepassen	van	onder	meer	laanbeplanting	en	sloten.	De	woningen	staan	op	enige	afstand	
tot de weg en zijn met hun voorgevel naar de weg gekeerd. De achtertuinen sluiten aan op 
de aangrenzende (bebouwde) percelen. Op deze manier vormt de woonbebouwing langs de 
toegangsweg een logische overgang tussen de kern Odijk en Het Burgje met behoud van de 
kwaliteit van de kernrandzone. De woningen zullen daarnaast gasloos worden.  

Voorts	is	relevant	dat	het	plangebied	is	aangewezen	als	overstroombaar	gebied.	Hiermee	
dient	bij	binnendijks	bouwen	van	kwetsbare	en	vitale	objecten	of	grootschalige	woonwijken	
of	bedrijventerreinen	rekening	te	worden	gehouden.	Buitendijks	geldt	dit	ook	voor	individuele	
woningen en bedrijven. De ‘handreiking overstromingsrobuust inrichten’ van provincie 
Utrecht	licht	toe	dat	dit	de	bouw	van	2000	of	meer	woningen	of	een	gebied	van	75ha	betreft.	
Onderhavig plan omvat drie woningen en ligt binnendijks. Het overstromingsrisico in de 
risicokaart is laag. Het overstromingsgevaar staat de uitvoering van het plan daarom niet in de 
weg. 

De provincie eist naast een goede inpassing dat de Ladder voor duurzame verstedelijking wordt 
doorlopen. De Ladder moet in beginsel worden toegepast bij plannen die voorzien in “stedelijke 
ontwikkelingen”.	Jurisprudentie	heeft	bepaald	dat	pas	vanaf	twaalf	woningen	sprake	is	van	een	
stedelijke ontwikkeling en daarmee de noodzaak om de Ladder voor duurzame verstedelijking 
te	doorlopen	(ABRvS	25	maart	2015;	ECLI:NL:RVS:2015:953).	Onderhavig	plan	gaat	uit	van	
de ontwikkeling van drie woningen en daarmee geen stedelijke ontwikkeling. De Ladder is 
daarom niet doorlopen. Daarnaast is eind 2017 een update van de Laddertoets uitgevoerd door 
Stec-groep	in	het	kader	van	de	vaststelling	van	bestemmingsplan	´Buurtschappen	van	Odijk´.	
Hieruit blijkt dat tussen 2017-2027 1.015 woningen nodig zijn. Na uitvoering van de harde 
plancapaciteit,	inclusief	‘Buurtschappen	van	Odijk’,	blijft	er	vraag	naar	ca.	760	woningen	in	
gemeente Bunnik. De met dit principeverzoek voorziene woningen (3) passen daar ruim binnen. 
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Afbeelding 15: Provinciaal Ruimtelijke Verordening Provincie Utrecht
Bron: https://ruimtelijkeplannen.provincie-utrecht.nl/NL.IMRO.9926.PV1612PRV-
VA01?s=SANMmAIEAXlMqkWERUEdFD2D-Ph7A
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3.1.3 Kernkwaliteiten Utrechts Landschap 
In	het	kader	van	een	landschappelijke	inpassing,	is	met	het	oog	op	het	bepaalde	in	artikel	1.8	
(Landschappen) relevant te melden dat het plangebied deel uitmaakt van het “Rivierengebied”. 
Het provinciaal beleid is in dit gebied gericht op het behouden en versteken van de volgende 
kernkwaliteiten:
• schaalcontrast van zeer open naar besloten;
• samenhangend stelsel van rivier - uiterwaard - oeverwal - kom;
•	 samenhangend	stelsel	van	hoge	stuwwal	-	flank	-	kwelzone	-	oeverwal	–	rivier;
•	 de	Kromme	Rijn	als	vesting	en	vestiging.

Het	rivierengebied	is	een	landschap	met	een	langgerekte	opbouw.	Het	landschap	kent	vijf	
duidelijk	verschillende	deelgebieden,	met	elk	een	eigen	centrale	ruggengraat.	Vlakbij	de	
ruggengraat	is	de	eigen	identiteit	van	het	gebied	het	sterkst;	de	overgangen	naar	andere	
deelgebieden	verlopen	geleidelijk.	De	plekken	waar	ruggengraten	beginnen,	eindigen	of	bij	
elkaar komen verdienen extra aandacht. Hier komen ruimtelijke kenmerken bij elkaar. Op enkele 
van	deze	punten	staan	de	kernkwaliteiten	onder	druk	doordat	er	veel	dynamiek	is	of	omdat	
behoud extra inzet vraagt. 

De	vijf	deelgebieden	zijn:
• Flank
• Langbroek
• Kromme Rijn
• Nederrijn / Lek
•	 Schalkwijk

Het plangebied maakt onderdeel uit van de het Kromme Rijngebied waarbij de meanderende 
Kromme	Rijn	en	verbindingswegen	het	gebied	zijn	lineaire	karakter	geven	(zie	afbeelding	
16).	Steden	en	dorpen	worden	afgewisseld	door	een	mozaïek	van	boomgaarden,	akkers	en	
weilanden in blokverkaveling en meer open weilanden in strokenverkaveling. 

De provincie vindt het in dit gebied van belang dat het stedenbouwkundige plan wordt 
gebaseerd op de onderliggende verkaveling en dat de randen van nieuwbouw zacht zijn door 
een	combinatie	van	groen	en	bebouwing.	Ook	dient	het	stedenbouwkundig	plan	oude	wegen	
en	linten	te	integreren.	Uit	de	in	paragraaf	2.3	opgenomen	toelichting,	blijkt	dat	wordt	voldaan	
aan deze principes. Het plan is daarmee in overeenstemming met het provinciaal beleid voor de 
Landschappen.
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3.2 Regionaal beleid

3.2.1 Landschapsontwikkelingsplan Kromme Rijngebied + (2009) 
Het Landschapsontwikkelingsplan voor het Kromme Rijngebied bevat de een visie voor het 
Kromme Rijngebied van de gemeente De Bilt, Zeist, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, Houten en 
Wijk bij Duurstede. De visie vormt een belangrijk middel voor het behouden en verbeteren 
van de kwaliteit van het landschap. Het gebied is op basis van de ontstaansgeschiedenis en 
de ruimtelijke structuur ingedeeld in vier grote landschappelijke eenheden. Het plangebied 
bevindt	zich	in	het	deelgebied:	‘afwisselend	Rivierengebied´.	Over	het	algemeen	worden	het	
herstellen	van	landschappelijke	structuren	en	kavelgrensbeplanting	en	herstel	van	historische	
landgoedstructuren met landschapselementen als kans gezien, waarbij het Rivierengebied zich 
kenmerkt	door	een	kleinschalig	en	halfopen	landschap	met	afwisselend	weidegrond,	wonen	en	
bedrijvigheid,	akkers,	fruitteelt	en	natte	natuur.	

Uit	de	in	paragraaf	2.3	opgenomen	toelichting,	blijkt	dat	wordt	voldaan	aan	deze	principes.	Het	
plan is daarmee in overeenstemming met het Landschapsontwikkelingsplan voor het Kromme 
Rijngebied.

Afbeelding 16: Provinciaal Ruimtelijke Verordening Provincie Utrecht
Bron: https://ruimtelijkeplannen.provincie-utrecht.nl/NL.IMRO.9926.PV1612PRV-
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3.3 Gemeentelijk beleid

3.3.1 Structuurplan gemeente Bunnik 2007-2015
In	2007	is	het	Structuurplan	gemeente	Bunnik	2007-2015	vastgesteld.	Het	structuurplan	
focust	zich	op	een	ingrijpende	veranderingen	op	het	gebied	van	infrastructuur,	versterking	van	
de	werkgelegenheid	en	een	substantiële	woningbouwopgave.	Ook	ligt	de	focus	op	de	forse	
recreatieve	druk	als	gevolg	van	de	aanwezige	cultuurhistorische	waarden	met	de	Limes	en	de	
Hollandsche Waterlinie.  

Het	Structuurplan	is	de	ruimtelijke	component	van	de	Toekomstvisie	Bunnik	uit	2004	en	van	het	
coalitieakkoord	voor	de	bestuursperiode	2006-2010.	Het	structuurplan	vormt	een	onderlegger	
voor	de	actualisering	van	o.a.	bestemmingsplannen.	In	het	structuurplan	zijn	locaties	voor	
woningbouw	aangewezen,	waaronder	de	locatie	ten	westen	van	Odijk	met	ruimte	voor	1000	
woningen. Deze woningen dienen in bestemmingsplannen nader te worden uitgewerkt en 
planologisch te worden verankerd. 

Zoals hiervoor reeds vastgesteld bij het provinciaal beleid maakt het plangebied deel uit van de 
ontwikkellocatie	Odijk	West	en	past	binnen	de	woningbouwopgave	voor	dit	gebied.	Het	plan	is	
daarmee	in	overstemming	met	het	Structuurplan	van	de	gemeente.

3.3.2 Strategische agenda Bunnik ‘Bunnikse kwaliteit in een groene, gezonde en slim-
me regio’
De strategische agenda van Bunnik is vastgesteld in 2016 en gericht op de lange termijn, waarin 
de strategische keuzes van de gemeente op weg naar een goede toekomst voor de inwoners, de 
ondernemers,	maatschappelijke	organisaties	en	bezoekers	zijn	weergegeven.	In	de	agenda	zijn	
drie	uitgangspunten	opgenomen:
• Regionaal denken, lokaal doen
• Focus op Bunnikse kwaliteiten 
• Ruimte voor talent 

Op basis van bovengenoemde strategische uitgangspunten wordt invulling gegeven aan 
Bunnikse	kwaliteit	en	focus	aangebracht	in	het	beleid.	Bunnikse	kwaliteit	bestaat	uit	vier	pijlers:
• Gelukkig Bunnik
• Gezond Bunnik
• Dynamisch Bunnik
• Behendig Bunnik

Voor	woningbouw	is	pijler	‘Gelukkig	Bunnik’	relevant.	Bunnik	ligt	in	een	sterke,	aantrekkelijke	en	
groeiende regio. Bevolkingsgroei wordt gezien als een kans om te kunnen blijven ontwikkelen, 
waarbij	primair	wordt	gericht	op	huisvesting	voor	(jonge)	gezinnen,	tweeverdieners,	
(internationale)	kenniswerkers	en	ouderen.	De	woningen	dragen	bij	aan	het	versterken	van	de	
ruimtelijke	kwaliteit	van	het	dorpse	karakter.	De	gemeente	wil	gefaseerd	groeien	in	een	Bunnikse	
maat en schaal. 

De	woningen	waar	dit	principeverzoek	betrekking	op	heeft,	zijn	bedoeld	door	de	genoemde	
doelgroepen en passen binnen het woningbouwprogramma voor de gemeente. Het verzoek is 
zodoende	in	overeenstemming	met	de	Strategische	Agenda.
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3.3.3 Visie op wonen Bunnik 2017-2021
Gemeente	Bunnik	heeft	op	25	januari	2018	haar	Woonvisie	vastgesteld.	Hierin	staat	dat	de	
Gemeente	Bunnik	streeft	naar	een	gevarieerde	woningvoorraad	met	voor	alle	inwoners	van	
Bunnik	een	(zorg)geschikte	woning,	afgestemd	op	woonwensen,	levensfase	en	financiële	
mogelijkheden.	Deze	ambitie	is	uitgewerkt	in	beleid	en	maatregelen.

De bevolking van Bunnik groeit nog steeds en ook huishoudensverdunning zorgt ervoor dat 
er meer woningen nodig zijn om deze groei op te kunnen vangen. Tot 2030 zijn zo’n 1.390 
extra woningen nodig om de eigen bevolking de kans te bieden om in de eigen gemeente te 
blijven	wonen.	Naast	extra	woningen	voor	de	groei	van	de	eigen	bevolking,	heeft	Bunnik	de	
ambitie	om	ook	extra	woningen	te	bouwen	voor	instroom	vanuit	de	regio.	Voor	deze	extra	
woningen	is	ruimte	nodig.	Met	behoud	van	de	identiteit	van	Bunnik	is	het	mogelijk	om	in-	
en	uitbreidingslocaties	hiervoor	in	te	zetten.	In	de	Visie	op	wonen	zijn	de	kwantitatieve	en	
kwalitatieve	kaders	vastgelegd	voor	het	nieuwbouwprogramma:	aantallen,	woningtypen	en	
prijscategorieën	in	huur	en	koop.

Uitgangspunt bij planontwikkeling is het realiseren van voldoende sociale huurwoningen, het 
bevorderen	van	doorstroming	en	het	tegengaan	van	scheefwonen,	het	bieden	van	woon-
zorgmogelijkheden voor kwetsbare groepen, duurzaam wonen en ontwikkeling in lijn met de 
leefomgeving	en	schaal	van	Bunnik.

De drie woningen zijn bedoeld voor het duurdere segment en passen in het beleid dat zich 
richt op de noodzakelijkheid van bouwen om alle inwoners van Bunnik te kunnen huisvesten. 
Nieuwe	ontwikkelingen,	in	alle	woningtypen	en	prijscategorieën,	zijn	passend	in	de	sfeer	en	het	
karakter van Bunnik te realiseren. Het gaat dan om een uitgekiend stedenbouwkundig ontwerp 
en de juiste balans tussen bebouwd oppervlak enerzijds en openheid en groen anderzijds. De 
ontwikkeling is daarmee in lijn met de Woonvisie.  

3.3.4 Bestemmingsplan Vinkenburg 
Voor	het	plangebied	geldt	bestemmingsplan	Vinkenburg	(vastgesteld	12	september	2013).	De	
gronden van het plangebied hebben de bestemming ‘Agrarisch met waarden – Landschap’ en 
tevens	de	‘Gebiedsaanduiding	overig	-	landschapstype	stroomgordel’.	Voorts	zijn	deze	gronden	
(deels) voorzien van de dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 3’. 

De gronden met de bestemming ‘Agrarisch met waarden – Landschap’ zijn bestemd voor 
grondgebonden	agrarische	bedrijvigheid,	bedrijfswoningen	binnen	het	bouwvlak,	voorzieningen	
ten	behoeve	van	extensieve	openluchtrecreatie,	standplaatsen	voor	kampeermiddelen,	
detailhandel voor streekeigen producten, water en bruggen en de instandhouding van de 
genoemde landschapstypen en hun (kern)kwaliteiten. Ook zijn de gronden bestemd voor de 
bij	deze	bestemming	behorende	voorzieningen,	waaronder	begrepen	afschermende	en	andere	
groenvoorzieningen,	perceelontsluitingen,	wegen,	paden,	parkeerplaatsen	en	tuinen.	

Ter plaatse van de aanduiding ‘overig - landschapstype stroomgordel’ is het beleid gericht op 
de	instandhouding	en	de	ontwikkeling	van	het	oeverwallenlandschap	met	het	(half)	open	
landschapsbeeld en plaatselijk weidevogelgebied, landschapselementen en een rechtlijnig en 
daarmee	karakteristiek	verkavelingspatroon	als	kernkwaliteit.	
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De voor ‘Waarde - Archeologie 3’ aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar 
voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de bescherming van gronden met een hoge 
archeologische	verwachting.	Ingrepen	dieper	dan	50cm	<Mv	en	voor	een	oppervlakte	groter	
dan	500m2	zijn	in	beginsel	onderzoeksplichtig.	Het	aspect	archeologie	wordt	in	hoofdstuk	4	
nader toegelicht. 

Het bestemmingsplan biedt de mogelijkheid om de bestemming van gronden binnen een 
agrarische bouwvlak te wijzigen naar een woonbestemming. In ruil voor sloop van voormalige 
agrarische	bedrijfsbebouwing	kan	een	extra	woning	toe	worden	gestaan.	Aangezien	er	aan	
de gronden geen bouwvlak is toegekend, biedt het bestemmingsplan geen mogelijkheden 
één	of	meerdere	woningen	te	realiseren	in	het	plangebied	via	de	in	het	plan	opgenomen	
wijzigingsbevoegdheid.	Om	woningbouw	toch	mogelijk	te	maken,	zal	daarom	een	zelfstandige	
planologische procedure doorlopen moeten worden. 

3.4 Conclusie 

Voorliggende	plannen	gaan	uit	van	een	ontwikkeling	in	lijn	met	overheidsdoelen	voor	nieuwe	
verstedelijking.	Het	plangebied	maakt	deel	uit	van	de	toekomstige	woonlocatie	Odijk	–	West	
waar ten minste 1000 woningen gebouwd mogen worden. Zowel het structuurplan als de recent 
vastgestelde woonvisie van Bunnik richt zich op een toename van het aantal woningen. De drie 
woningen passen zodoende binnen het beleid van provincie en gemeente.

Bij	de	uitwerking	van	de	plannen	voor	nieuwbouw	is	rekening	gehouden	met	de	ambities	
voor  kwaliteit van de kernrandzone, de kwaliteitsgids voor Utrechtse Landschappen en het 
Landschapsontwikkelingsplan (LOP). Daarnaast gaan de plannen uit van gasloze woningen.  
Aangezien het vigerende bestemmingsplan biedt om de beoogde plannen via een binnenplanse 
wijzigingsbevoegdheid	te	realiseren,	dient	een	zelfstandige	planologische	procedure	doorlopen	
te worden. Gelet op het voorgaande kan worden gesteld dat de plannen in overeenstemming 
zijn met zowel het gemeentelijk beleid als het beleid van hogere overheden met betrekking tot 
nieuwe verstedelijking.
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Afbeelding 17: verbeelding bestemmingsplan Vinkenburg
Bron: www.ruimtelijkeplannen.nl
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4. MILIEUASPECTEN
In het kader van dit principeverzoek is volledigheidshalve tevens een verkenning gedaan naar 
een	aantal	omgevingsaspecten	die	relevant	zijn	voor	de	realisatie	van	de	woningen.	De	aspecten	
waar aandacht aan wordt besteed zijn geluid, bedrijven en milieuzonering, luchtkwaliteit, 
bodem, archeologie, cultuurhistorie, ecologie, externe veiligheid en water.

4.1 Geluid

In beginsel bevindt zich langs elke weg waar men harder mag rijden dan 30 km/uur een 
geluidzone. Binnen deze zone zijn de regels van de Wet Geluidhinder (Wgh) van toepassing en 
moet	onderzoek	worden	verricht	naar	de	geluidbelasting	door	het	wegverkeer	op	de	gevels	van	
geluidgevoelige	bestemmingen,	zoals	woningen.	De	breedte	van	de	zone	is	afhankelijk	van	het	
aantal	rijstroken	en	de	ligging	ten	opzichte	van	het	(binnen)stedelijke	gebied.	Voorliggend	plan	
omvat 3 woningen die zijn aangewezen als geluidgevoelige objecten in het kader van de Wgh. In 
beginsel is geluidsonderzoek daarom noodzakelijk. 

In	het	kader	van	bestemmingsplan	‘Buurtschappen	van	Odijk’	heeft	Omgevingsdienst	Regio	
Utrecht	in	september	2016	akoestisch	onderzoek	gedaan.	Uit	de	resultaten	van	dit	onderzoek	
blijkt	dat	de	geluidsbelasting	ten	gevolge	van	de	Burgweg	ter	plaatse	van	de	geprojecteerde	
woningen	maximaal	53	dB	bedraagt.	Dit	is	inclusief	aftrek	van	5	dB	ex	artikel	110g	Wgh.	Deze	
waarde	is	gemeten	bij	het	huis	op	de	hoek	met	de	Burgweg.	De	maximale	ontheffingswaarde	
van 53 dB wordt echter niet overschreden. Met het oog op de bouw van deze woning zal een 
‘hogere waarden-procedure’ doorlopen moeten worden. Dit is een bevoegdheid van het College 
van Burgemeester en Wethouders. 

De	hoogste	gecumuleerde	geluidbelasting	exclusief	aftrek	ex	artikel	110g	Wgh	bedraagt	ter	
plaatse van de woning op de hoek met de Burgweg 58 dB, ter plaatse van middelste woning 
bedraagt	de	cumulatieve	geluidbelasting	54	dB.	Voor	de	gevels	van	twee	woningen	waar	de	
geluidbelasting	hoger	is	dan	53	dB	dienen	geluidwerende	voorzieningen	getroffen	te	worden	
om te kunnen voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. Ten behoeve van een geluidsluwe 
buitenruimte aan de zuidoost- en zuidwestzijde van de woning zal een geluidsscherm worden 
geplaatst.  

4.2 Bedrijven en milieuzonering

Met	het	oog	op	‘een	goede	ruimtelijke	ordening’	is	tevens	een	inventarisatie	gemaakt	van	de	
(agrarische) bedrijven in de omgeving van het plangebied. Door bij nieuwe ontwikkelingen 
voldoende	afstand	in	acht	te	nemen	tussen	milieubelastende	activiteiten	en	gevoelige	
functies	(zoals	wonen)	worden	hinder	en	gevaar	voorkomen	en	kunnen	bedrijven	zich	binnen	
aanvaardbare	voorwaarden	in	een	gebied	vestigen	en	activiteiten	(blijven)	uitoefenen.

De	voormalige	boerderij	Het	Burgje	bevindt	zich	op	een	afstand	van	35m	tot	de	perceelsgrens.	
Sinds	de	vaststelling	van	het	bestemmingsplan	‘Buurtschappen	van	Odijk’	heeft	deze	
boerderij de bestemming ‘Cultuur en ontspanning’ gekregen. Binnen deze bestemming zijn 
bedrijfsactiviteiten	toegestaan	tot	milieucategorie	2.	De	daarbij	behorende	richtafstand	bedraagt	
30m.	De	afstand	tussen	de	grenzen	van	de	bestemmingen	is,	gemeten	op	de	kortste	afstand,	
groter	dan	30m	zodat	voldaan	kan	worden	aan	de	richtlijnen	van	de	VNG	en	aannemelijk	is	dat	
ter	plaatse	van	de	woningen	sprake	is	van	een	goed	woon-	en	leefklimaat	en	zonder	dat	het	
buurthuis Het Burgje wordt belemmerd in zijn ontwikkelingsmogelijkheden. 
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Het	dichtstbijzijnde	agrarische	bedrijf	ligt	op	een	afstand	van	ruim	85m	(grens	bouwvlak).	Dit	
betreft	een	paardenhouderij	aan	de	Werkhovenseweg	2.	Ingevolge	artikel	4	lid	1	Wet	geurhinder	
en veehouderij (Wgv) gelden voor woningen en een veehouderijen met dieren zonder 
geuremissiefactor,	zoals	paarden,	minimumafstanden.	Deze	zijn:	100m	binnen	de	bebouwde	
kom	en	ten	minste	50m	buiten	de	bebouwde	kom.	Bij	het	onderscheid	binnen	of	buiten	de	
bebouwde kom gaat het om de ligging van het geurgevoelige object (in dit geval de woningen). 
Het	gaat	dan	bovendien	om	de	afstand	vanaf	het	emissiepunt	(de	stal)	tot	de	gevel	van	het	
geurgevoelige	object	(de	woning);	deze	afstand	bedraagt	ruim	130m.	Daarmee	staat	vast	dat	
voldaan	kan	worden	aan	de	minimumafstanden	uit	de	Wgv.	

Milieuzonering	vormt	zodoende	geen	belemmering	voor	realisatie	van	de	gewenste	drie	
woningen.

4.3 Water

Uit	artikel	3.1.1.	Bro	volgt	dat	water	vanaf	het	begin	moet	worden	meegewogen	bij	ruimtelijke	
ontwikkelingen.	Vanuit	het	aspect	water	zal	op	basis	van	het	inrichtingsvoorstel	een	(digitale)	
watertoets worden uitgevoerd. Aangezien er sprake is van een agrarisch perceel zonder 
bebouwing, leidt de beoogde ontwikkeling van drie woningen tot een toename van verharding. 
Het	hemelwater	zal	worden	afgekoppeld	en	zal	afwateren	op	de	nieuw	te	graven	greppel	aan	de	
westzijde van de kavels. In overleg met het waterschap zal moeten worden verkend in hoeverre 
met de toename van de verharding (> 1000m²) een ‘wateropgave’ ontstaat dan wel dat kan 
worden	voldaan	met	de	voorgenomen	inrichtingsmaatregelen.

Bij	de	woningen	wordt	gestreefd	naar	het	toepassen	van	duurzame	materialen	en	zal	geen	
gebruik	worden	gemaakt	van	uitlogende	materialen	zoals	(onbehandeld)	zink,	lood	of	koper.	
Daarmee voldoet het plan in beginsel aan de uitgangspunten voor duurzaam waterbeheer. 

4.4 Bodem

De	Wet	bodembescherming	vormt	het	wettelijk	kader	voor	de	bescherming	van	de	bodem.	
Teneinde inzicht te verkrijgen in de samenstelling van de bodem en de geschiktheid van 
de	locatie	voor	de	functie	‘Wonen’	zal	een	verkennend	bodemonderzoek	moeten	worden	
uitgevoerd op basis van NEN 5740.
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4.5 Luchtkwaliteit
De regels die in Nederland gelden voor luchtkwaliteit zijn opgenomen in de Wet Luchtkwaliteit 
2007. Indien de grenswaarden voor de luchtkwaliteit van het plan niet worden overschreven, 
vormt	het	aspect	luchtkwaliteit	geen	belemmering	voor	de	realisatie	van	het	plan,	zelfs	niet	
als	het	plan	leidt	tot	verslechtering	van	de	luchtkwaliteit.	De	vraag	die	centraal	staat,	is	of	
de ontwikkeling in ‘Niet betekenende mate’ (NIBM) bijdraagt aan de verslechtering van de 
luchtkwaliteit. 

In	de	regeling	NIBM	is	een	lijst	met	projecten	/	categorieën	opgenomen	die	niet	in	betekenende	
mate	bijdragen	aan	de	luchtkwaliteit.	Als	een	plan	onder	de	drempelwaarden	blijft	(voor	
woningen	ligt	deze	drempel	op	1500	woningen	bij	één	centrale	ontsluitingsweg),	hoeft	er	
geen	nader	onderzoek	uitgevoerd	te	worden.	Gelet	op	het	feit	dat	dit	plan	betrekking	heeft	
op slechts 3 woningen kan worden gesteld dat het plan ‘niet in betekenende mate bijdraagt’ 
aan de luchtkwaliteit. Ook wanneer de woningen die mogelijk worden gemaakt binnen 
bestemmingsplan	‘Buurtschappen	van	Odijk’	blijft	het	aantal	woningen	dat	gebruik	maakt	van	
dezelfde	ontsluitingsweg	ruim	onder	de	1500.	

Voor	fijn	stof	(PM2,5)	ligt	de	jaargemiddelde	achtergrondconcentratie	tussen	11	en	12	μg/m3	
in	2016	(zie	afbeelding	18).	De	grenswaarde	voor	PM2,5	van	25µg/m3	wordt	daardoor	niet	
overschreden.	Voor	stikstofdioxide	(NO2)	lag	het	jaargemiddelde	van	2016	op	18	en	20	µg/m3	
(zie	afbeelding	18).	De	grenswaarde	voor	stikstofdioxide	van	40	µg/m3	voor	het	jaargemiddelde	
wordt ook niet overschreden. Luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor de uitvoering van 
onderhavig plan en nader onderzoek kan daarom achterwege blijven.

Afbeelding 18: verbeelding bestemmingsplan Vinkenburg
Bron: www.ruimtelijkeplannen.nl
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4.6 Archeologie en cultuurhistorie
Op	grond	van	artikel	3.6.1	lid	2	Bro	dient	bij	ruimtelijke	ontwikkelingen	een	beschrijving	te	zijn	
opgenomen van de wijze waarop rekening is gehouden met de in een plangebied aanwezige 
cultuurhistorische	waarden	en	de	in	de	grond	aanwezige	of	de	te	verwachten	monumenten.

4.6.1 Archeologie
In het kader van de invulling van haar verantwoordelijkheid voor het behoud en beheer van 
erfgoed,	heeft	de	gemeente	Bunnik	een	archeologische	beleidskaart	op	laten	stellen.	Deze	
kaart	brengt	inzicht	in	de	trefkans	in	waarden-	en	verwachtingsgebieden.	Deze	beleidskaart	is	
vertaald	naar	bestemmingsplan	‘Vinkenburg’	in	de	vorm	van	een	dubbelbestemming	Waarde	–	
Archeologie 3. Deze dubbelbestemming geldt voor een klein deel van het plangebied (ca.400m2, 
zie	afbeelding	19).	

Voor	ingrepen	met	een	grotere	oppervlakte	dan	500m2	en	dieper	dan	50cm	-Mv	geldt	in	
beginsel	een	onderzoeksplicht.	Wanneer	er	meer	verwachtingsniveaus	in	een	plangebied	
aanwezig zijn, dient voor het hele plangebied uit te worden gegaan van de  hoogste 
verwachtingswaarde.	Voorliggend	plan	gaat	uit	van	een	bestemmingswijziging	van	agrarisch	naar	
wonen	in	combinatie	met	nieuwbouw	en	daarmee	van	ingrepen	die	dieper	in	de	bodem	reiken	
dan 50cm -Mv en die een grotere oppervlakte beslaan dan 500m². 

In het kader van de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Buurtschappen van Odijk’ is 
uitgebreid archeologisch onderzoek gedaan. In dit onderzoek zijn ook de gronden behorende tot 
het	plangebied	onderzocht	middels	een	proefsleuf.	

Afbeelding 19: verbeelding bestemmingsplan Vinkenburg met dubbelbestemming ‘Waarde - Archeologie 3’ 
Bron: www.ruimtelijkeplannen.nl
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In	deze	proefsleuf,	gegraven	op	de	akker	richting	de	N410,	zijn	alleen	subrecente	akkergreppels,	
een	recente	sloot	en	boomgaten	aangetroffen.	Op	dieper	niveau	is	een	laklaag	aanwezig,	
behorende tot een komgebied. Deze laklaag bevindt zich op ca. 1,65 m + NAP en bevat geen 
vondstmateriaal. Ook daaronder zijn geen sporen waargenomen. Wat de perceleringsgreppels 
betreft,	geldt	dat	zij	op	de	verschillende	percelen	een	net	iets	andere	oriëntatie	hebben	wat	
mogelijk	duidt	op	een	verschil	in	datering.	In	de	proefsleuf	zijn	in	ieder	geval	meerdere	fasen	
aangetroffen,	gezien	de	daar	elkaar	snijdende	greppels.	

Zoals hiervoor aangegeven, strekt de archeologische waarde zich slechts over een zeer beperkt 
deel van het plangebied uit. De oppervlakte van het gebied met archeologische waarde is 
kleiner	dan	de	drempelwaarde	voor	archeologisch	onderzoek.	Om	die	reden	is	afgezien	van	
archeologisch onderzoek. 

4.6.2 Cultuurhistorie
In	het	plangebied	zelf	is	geen	bebouwing	aanwezig.	De	nabij	gelegen	boerderij	Het	Burgje	is	
aangewezen	als	gemeentelijk	monument.	De	ontwikkeling	van	het	plangebied	heeft	geen	directe	
invloed op de boerderij. 

Odijk maakte daarnaast onderdeel uit van het grensgebied van de Romeinse Limes, waarbij 
tevens	wordt	verwacht	dat	in	het	gebied	nabij	Het	Burgje	een	Limesweg	ligt.	De	exacte	locatie	
is	daarvan	onbekend.	Archeologisch	onderzoek	heeft	aangetoond	dat	de	Limesweg	niet	binnen	
het plangebied wordt verwacht.

In	het	plangebied	is	een	karakteristieke	slagenverkaveling	herkenbaar	aanwezig.	Met	de	
uitvoering van het plan en de aanplant van de laanbomen langs sloten en greppels, wordt 
deze	structuur	versterkt	en	blijft	deze	zichtbaar	en	beleefbaar	in	het	landschap	aanwezig.	Er	is	
daarmee	sprake	van	een	zorgvuldige	inpassing	van	de	ruimtelijke	ingrepen,	die	geënt	is	op	de	
(cultuur)historie van het gebied. 

Cultuurhistorie en archeologie vormen geen belemmering voor de uitvoering van het plan. 



Pr
in

ci
pe

ve
rz

oe
k 

on
tw

ik
ke

lin
g 

dr
ie

 w
on

in
ge

n

H A V E R  D R O E Z E  B N T 31

Afbeelding 20: Natuurnerwerk Nederland
Bron: www.provincie-utrecht.nl

4.7 Ecologie

Sinds	1	januari	2017	geldt	de	Wet	Natuurbescherming,	deze	vervangt	de	Flora-	en	faunawet,	
de Boswet en de Natuurbeschermingswet. De Wet Natuurbescherming gaat, net als de Flora- 
en	faunawet,	uit	van	een	zorgplicht	voor	alle	‘ingrepen	en	projecten’.	Uit	de	zorgplicht	vloeit	
voort dat onderzoek moet worden gedaan naar de in een gebied voorkomende natuurwaarden. 
Daarbij	moet	een	inschatting	worden	gemaakt	van	de	effecten	van	de	beoogde	ingreep	op	
de	aanwezige	waarden.	Eventuele	negatieve	gevolgen	dienen	zoveel	mogelijk	te	worden	
voorkomen	of	–indien	dat	niet	mogelijk	is-	te	worden	beperkt	(mitigeren)	of	ongedaan	gemaakt	
(compenseren).	Voor	een	aantal	soorten	geldt	een	algemene	ontheffing.	Voor	minder	algemene	
soorten	kan,	indien	sprake	is	van	één	van	de	in	de	Wet	genoemde	gronden,	een	ontheffing	
worden aangevraagd bij Provincie Utrecht. 

Tevens	dient	te	worden	gekeken	naar	de	effecten	op	Natuurnetwerk	Nederland	(NNN)	of	
Natura	2000	(zie	afbeelding	20).	Het	plangebied	ligt	buiten	het	NNN,	waardoor	het	daarbinnen	
geldende	‘Nee,	tenzij’	principe	niet	van	toepassing	is.	Ook	ligt	het	gebied	op	ruime	afstand	van	
Natura2000 gebieden. Het dichtstbijzijnde gebied is ‘Kolland en Overlangbroek’ en ligt op ruim 
12km.	Gelet	op	de	zeer	grote	afstand	kan	worden	aangenomen	dat	het	plan	geen	negatieve	
effecten	heeft	op	Natura2000.	

Wel zal in het kader van de zorgplicht zoals opgenomen in de Wet Natuurbescherming een 
quickscan	ecologie	worden	uitgevoerd	naar	de	aanwezigheid	en	eventuele	functionaliteit	van	
het	plangebied	voor	beschermde	soorten.	Indien	nodig	zal	ontheffing	worden	aangevraagd.	De	
opdracht voor het uitvoeren van een quickscan Ecologie is reeds in gang gezet. De resultaten 
daarvan zullen worden gedeeld zodra deze beschikbaar zijn.
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4.8 Externe veiligheid

In	het	Besluit	Externe	Veiligheid	(Bevi)	zijn	de	risiconormen	voor	bedrijven	met	gevaarlijke	
stoffen	vastgelegd.	Het	besluit	heeft	tot	doel	om	zowel	individuele	burgers	als	groepen	een	
minimumbeschermingsniveau	te	bieden	tegen	ongevallen	met	gevaarlijke	stoffen.	

Raadpleging van de risicokaart laat zien dat in de directe nabijheid van het plangebied er kans 
is op een ongeval op de weg (provinciale weg) en er sprake is van een klein overstromingsrisico 
(zie	afbeelding	21).	Op	200m	ligt	tevens	een	gasleiding.	Voor	de	afstand	tussen	woningen	en	
buisleidingen wordt een risicocontour (10-6) aangeduid. Binnen de risicocontour mag in principe 
niet gebouwd worden. Het plangebied bevindt zich buiten deze risicocontour. 

Externe veiligheid vormt geen belemmering voor de uitvoering van de plannen. Met het 
bevoegd	gezag	zal	afstemming	plaatsvinden	in	hoeverre	een	berekening	van	het	groepsrisico	
noodzakelijk is.

Afbeelding 21: Risicokaart
Bron: www.risicokaart.nl
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5. CONCLUSIE
Voorliggend	principeverzoek	ziet	op	de	bouw	van	3	woningen	ten	zuidwesten	van	de	nieuwe	
ontsluitingsweg	naar	de	nieuwbouwlocatie	Het	Burgje	ten	westen	van	de	kern	Odijk.	Teneinde	
duidelijkheid te krijgen over de haalbaarheid van dit verzoek is een verkenning uitgevoerd naar 
de	haalbaarheid	van	het	plan	in	relatie	tot	het	gemeentelijk	en	provinciaal	ruimtelijk	beleid.		
Uit deze verkenning is naar voren gekomen dat het plangebied deel uitmaakt van een nieuwe 
woningbouwlocatie	waar	ruimte	is	voor	en	behoefte	is	aan	ten	minste	1000	woningen.

In lijn met het provinciaal en gemeentelijk beleid gericht op het behoud en de ontwikkeling van 
de kernkwaliteiten van het Kromme Rijngebied is voorzien in een zorgvuldige landschappelijke 
inpassing	van	de	beoogde	nieuwbouw.	Bouw	van	woningen	op	deze	locatie	biedt	bovendien	de	
mogelijkheid	om	de	woningbouwlocatie	Het	Burgje	ruimtelijk	op	logische	wijze	te	verbinden	met	
de kern Odijk en de nieuwe toegangsweg tot een logische en herkenbare entree te maken. De 
woningen krijgen een inhoud van circa 800m³ en liggen op een ruime kavel van circa 800m².

Om te voldoen aan de voorwaarden voor ruimtelijke kwaliteit is een landschappelijk 
inrichtingsplan	opgesteld	waarbinnen	de	drie	woningen	en	kavels	zijn	ingepast	in	de	
aanwezige strokenverkaveling. De woningen zijn gericht op het omliggende landschap. Langs 
de noordoostelijke kavelgrenzen worden laanbomen ingeplant. De westzijde van de kavels 
wordt	voorzien	van	een	greppel	met	elzen.	Voor	de	woningen	geldt	een	hoog	ambitieniveau	
(gasloos)	in	relatie	tot	duurzaam	bouwen.	De	duurzaamheidsmaatregelen	worden	zichtbaar	
in de architectuur geïntegreerd om het bewustzijn te vergroten. De plannen zijn zodoende in 
overeenstemming met het provinciaal en gemeentelijk beleid voor nieuwe verstedelijking.

Daarnaast is met het oog op de haalbaarheid en in het kader van ‘een goede ruimtelijke 
ordening’	een	verkenning	uitgevoerd	in	relatie	tot	de	relevante	milieuaspecten.	Daarbij	
zijn	de	volgende	aspecten	verkend:	archeologie,	cultuurhistorie,	externe	veiligheid,	geluid,	
luchtkwaliteit, milieuzonering en water. Deze aspecten vormen geen belemmering voor de 
uitvoering van het plan. De aspecten bodem en ecologie dienen nader te worden onderzocht. In 
verband	met	de	geluidbelasting	vanwege	het	wegverkeerslawaai	van	de	Burgweg	zal	een	hogere	
waardenprocedure doorlopen moeten worden voor 1 van de 3 woningen.

Hoewel	uit	het	voorgaande	blijkt	dat	woningbouw	op	deze	locatie	in	overeenstemming	is	
met het beleid van lokale en hogere overheden, biedt het vigerende bestemmingsplan geen 
mogelijkheid	om	via	een	binnenplanse	wijzigings-	of	afwijkingsbevoegdheid	medewerking	te	
verlenen aan het plan. Op grond van een eerste verkenning vanuit milieu is het aannemelijk 
dat ontwikkeling van het plan in overeenstemming is met de uitgangspunten van ‘een goede 
ruimtelijke	ordening’.	Heilijgers	Projectontwikkeling	BV	vraagt	u	daarom	om	medewerking	te	
verlenen aan dit plan en aan te geven welke planologische procedure hiervoor doorlopen dient 
te worden.
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143.936/ 451.107 ZW: 143.795/ 451.007 

Projectverantwoordelijke: L.M.B. van der Feijst 

Bevoegde overheid: Gemeente Bunnik, Mevr. B. Silvester 

Deskundige namens de bevoegde overheid: P. de Boer, ODRU 

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer (CIS-code): 4019100100  

ADC-projectcode: 4180761 

Complex en ABR codering: GVIC (ROM), NVH (LME) 

Periode(n): Romeinse tijd, Late Middeleeuwen 

KNA versie: 3.3 

Geomorfologische context: Stroomrug 

NAP hoogte maaiveld: Laag: 2,30 m + NAP, Hoog 2,9 m +NAP 

Maximale diepte onderzoek: 1 m 

Uitvoering van het veldwerk: 31 okt 2016 - 10 nov 2016 

Beheer en plaats documentatie: Depot Utrecht 

e-depot link:  URL http://dx.doi.org/10.17026/dans-zsb-8x8b 

 
 

Tabel 1. Overzicht van de verschillende (pre)historische perioden.  

Periode Tijd in jaren 

Nieuwe tijd  1500 - heden 

Nieuwe tijd C 1850 - heden  

Nieuwe tijd B 1650 - 1850 na Chr.  

Nieuwe tijd A 1500 - 1650 na Chr.  

Middeleeuwen:   450 - 1500 na Chr. 

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

Late Middeleeuwen A / Volle Middeleeuwen 1050 - 1250 na Chr.  

Vroege Middeleeuwen D / Ottoonse periode 900 - 1050 na Chr.  

Vroege Middeleeuwen C / Karolingische tijd 725 - 900 na Chr.  

Vroege Middeleeuwen B / Merovingische tijd 525 - 725 na Chr.  

Vroege Middeleeuwen A / Volksverhuizingstijd 450 - 525 na Chr.  

Romeinse tijd:   12 voor Chr. - 450 na Chr. 

Laat-Romeinse tijd 270 - 450 na Chr.  

Midden-Romeinse tijd  70 - 270 na Chr.  

Vroeg-Romeinse tijd  12 voor Chr. - 70 na Chr.  

IJzertijd:   800 - 12 voor Chr. 

Late IJzertijd  250 - 12 voor Chr.  

Midden-IJzertijd  500 - 250 voor Chr.  

Vroege IJzertijd 800 - 500 voor Chr.  

Bron: Archeologisch Basis Register 1992  
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Samenvatting 

Tussen 31 oktober 2016 en 10 november 2016 heeft ADC ArcheoProjecten een inventariserend 
proefsleuvenonderzoek uitgevoerd op twee locaties ten noorden (De Heuveltjes) en zuiden (Het 
Burgje) van de Vinkenburgweg te Odijk. Tijdens het onderzoek zijn twee vindplaatsen aangetroffen 
en grotendeels begrensd. Het betreft een grafveld uit de Romeinse tijd en hofstede Vinkenburg uit 
de Late Middeleeuwen. Gebleken is dat de hofstede zich alleen op De Heuveltjes manifesteert, 
terwijl het grafveld zich uitstrekt tot in de boomgaard van Het Burgje en aan de noordwestzijde tot 
buiten het plangebied. 
Het grafveld is gelegen op een ca. 20-30m smalle stroomrug in het landschap, welke NNW-ZZO in 
het landschap is gelegen. Zowel crematie- als inhumatiegraven komen voor. De aangetroffen 
graven zijn vaak sterk aangetast door nivellering van de percelen en vervolgens door agrarische 
activiteiten. Ooit in de grafmonumenten geplaatste giften zijn stuk geploegd of ontbreken en zijn 
verspreid geraakt in de bouwvoor. Op de flanken van de stroomrug zijn de graven het best bewaard 
gebleven en zijn kringgreppels aangetroffen. Aardewerk en metaalvondsten dateren de graven in 
de 1e tot en met de 3e eeuw n. Chr. 
Direct ten oosten van de stroomrug is een geul gelegen. De geul heeft ter plekke van De Heuveltjes 
een opvulling met zware komklei. Op deze klei is in de 13e eeuw een huisplaats gesticht, welke op 
later tijdstip verbouwd is tot hofstede. Van de hofstede zijn enkele funderingen aangetroffen van al 
hergebruikte baksteen, met gereconstrueerde afmetingen van 32 x 24m. De 36 x 36 m grote 
huisplaats is omgracht met 2 tot 4 m brede grachten, waarbinnen zich tevens een beerput bevindt. 
Vanwege de aanwezigheid van grachten ten zuiden van de huisplaats en hofstede, lijkt er een 
zuidelijke toegangsweg aanwezig geweest te zijn vanaf de Vinkenburgweg.  
Het aardewerk en metaal dat is aangetroffen dateert de gehele vindplaats van de 13e eeuw tot 
eerste helft 17e eeuw, doch bestaat er een duidelijke 14e-eeuwse fase, met een mogelijke uitloop 
naar de 15e eeuw. Het aardewerk uit de Nieuwe tijd is hoofdzakelijk afkomstig uit de grachten, iets 
wat mogelijk wijst op (verdere) demping van de grachten gedurende deze periode. Dit materiaal 
betreft vermoedelijk stadsafval dat van elders afkomstig is. 
Ten zuidoosten van de Stenen Kamer Het Burgje, nu nog aanwezig als gelijkgenaamde 17e-
eeuwse boerderij, is in het proefsleuvenonderzoek een 10m brede gracht aangetroffen, welke zich 
oriënteert op de huidige opstallen. 
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Afb. 1. Locatie van het onderzoeksgebied.  
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1 Inleiding  
(L.M.B. van der Feijst) 

1.1 Algemeen 

In opdracht van de Gemeente Bunnik heeft ADC ArcheoProjecten een Inventariserend 
Veldonderzoek in de vorm van Proefsleuven (IVO-P) uitgevoerd voor het plangebied De Heuveltjes 
en Het Burgje in Odijk, gemeente Bunnik (afb. 1), in het kader van woningbouw. Dit archeologisch 
onderzoek valt binnen het project Het Burgje. In het plangebied zullen 140 woningen worden 
gebouwd. Vooronderzoek (zie §1.2) heeft aangetoond dat zich op deze locatie een hofstede en een 
grafveld bevinden.  
Het grafveld dateert uit de Romeinse tijd. Luchtfoto’s (crop marks) zijn de eerste aanleiding 
geweest van de aanwezigheid het grafveld. Naast het grafveld wordt een hofstede vermoedt uit de 
Late Middeleeuwen. De voorgenomen bouwplannen zullen deze geheel vernietigen.  
Het plangebied heeft een oppervlakte van ca. 7 ha en is momenteel in gebruik als akker, grasland 
en boomgaard. Het gebied ligt in agrarisch gebied en ligt ten noordwesten van de Vinkenburgweg ( 
De Heuveltjes), ten zuidoosten van de Vinkenburgweg en ten noorden van de Weteringsdijk (Het 
Burgje) en ten noordwesten van Burgweg. In het gebied zijn tien werkputten aangelegd met een 
totale oppervlakte van ca. 4000m2. 
 
Het veldwerk is uitgevoerd tussen 31 oktober 2016 en 10 november 2106. In die periode zijn de 
werkputten aangelegd en onderzocht conform het Programma van Eisen (PvE), dat door R. 
Torremans (ODRU) is opgesteld.1 Dit ontwerp is goedgekeurd door P. de Boer (ODRU) en B. 
Silvester van de Gemeente Bunnik.  
De vondsten en bijbehorende documentatie die tijdens de opgraving zijn verzameld, zijn 
gedeponeerd in het Provinciaal Depot Utrecht. Het veldteam bestond uit de volgende personen: 
L.M.B. van der Feijst (projectverantwoordelijke en seniorarcheoloog) en A. Veenhof 
(veldtechnicus). Fa. Basten hebben de kraan met machinist verzorgd. De bij dit project betrokken 
fysisch geograaf was F.S. Zuidhoff, Senior archeoloog was E. Blom.  
 
De directievoerder voor dit project is P. De Boer (ODRU), De contactpersoon bij de gemeente 
Bunnik is B. Silvester. Het vondstmateriaal is bestudeerd door R.C.A. Geerts en J. Verduin 
(aardewerk), L.M.B. van der Feijst en J. Langelaar (metaal), L.M.B. van der Feijst (glas) en M. 
Melkert bouwmateriaal en steen. Hun bevindingen zijn in de betreffende deelrapporten beschreven. 
De vondsten zijn, waar nodig, geconserveerd en gerestaureerd door K. Abelskamp en J. Langelaar 
van ADC ArcheoCare. Controle en coördinatie van documentatie en vondstverwerking is uitgevoerd 
door M.G. Nieuwenhuijsen en J.W. Beestman.  
 
1.2 Vooronderzoek 

In verband met toekomstige ontwikkelingen van het plangebied naar een woonwijk is in 2009 een 
eerste archeologische inventarisatie in het onderzoeksgebied uitgevoerd door Vestigia door middel 
van een Bureauonderzoek.2 Crop Marks deden de aanwezigheid van een grafveld vermoeden.3 In 
2010 is het bureauonderzoek opgevolgd door een inventariserend booronderzoek.4 Tijdens dit 
onderzoek zijn daadwerkelijk menselijke resten en Romeins aardewerk opgeboord op het terrein. 
Dit heeft geresulteerd in een door middel van luchtfotografie uitgevoerd onderzoek naar de crop 
marks.5 Aangezien de crop marks op het gehele terrein aanwezig zijn was de verwachting dat het 
grafveld zich over vrijwel het gehele perceel De Heuveltjes en Het Burgje uit kon strekken. Voorts is 
het terrein De Heuveltjes bekend in Archis met waarneming 58.165 (onderzoek door T. van Rooijen 
met aangeboorde funderingsresten, bouw en woonsporen en veel laatmiddeleeuws materiaal), en 
waarneming 10.514 (laatmiddeleeuwse vondsten).  

 

1 
Torremans, R., 2016: Odijk, Het Burgje en De Graven, PvE 2016-13, goedgekeurd 22-09-2016.

 

2
 Eimermann, Hessing en Brugman 2009. 

3
 Vos 2009. 

4
 Eimermann en Klerks 2010. 

5
 Ecoflight 2010. 



      8 
 

 

Eimermann trekt deze twee Archismeldingen in twijfel en stelt voor dat zij behoren bij het 
archeologisch monument dat ten zuidoosten van de Vinkenburgweg ligt (AMK 12.217). 
Het booronderzoek in 2010 heeft tevens enkele menselijke resten ten zuiden van de 
Vinkenburgweg opgeleverd in de boomgaard van deelgebied Het Burgje. Op dit deelgebied is een 
Stenen Kamer aanwezig, welke verbouwd is tot de huidige boerderij Het Burgje vanaf de 16e eeuw, 
de naamgever van het deelgebied. De Stenen Kamer is vermoedelijk ooit bewoond door Willem 
van Odijk in de 13e eeuw, en mogelijk zijn voorouders. Indien dit het geval is, kan er een kasteel 
hebben gestaan. 
 
Voorts zijn er aanwijzingen dat in of rondom beide gebieden een of meer tracés van de Romeinse 
weg aanwezig moeten zijn, onderdeel uitmakend van een druk stelsel van wegen. Dit stelsel zou 
castellum Fectio ooit met het castellum Levefanum bij Wijk bij Duurstede moeten hebben 
verbonden.  
De vondst van een zeer druk gebruikt Romeins wegtracé in augustus 2013 door RAAP parallel aan 
de Achterdijk, ongeveer 1,5 km ten westen van het plangebied, kan een van deze trajecten 
vertegenwoordigen.6 Een tweede weg kan de Kromme Rijnoever hebben gevolgd, ongeveer het 
traject A12-N229 volgend.7 Tussen deze trajecten zijn meer wegen mogelijk. Hiervoor wordt 
gedacht aan het Raaphofse pad en/of langs de Weteringsdijk.8 Indien aanwezig zouden deze 
eveneens kunnen worden aangetroffen. Dat het plangebied zich midden in een in de Romeinse tijd 
druk bewoond landschap bevindt is gebleken door de inventarisatie van W. Vos,9 terwijl tijdens 
opgravingen in 2000 & 2005 (bewonings-)sporen uit de IJzertijd t/m de Laat-Romeinse tijd (en de 
Vroege Middeleeuwen) zijn aangetroffen aan de overzijde van de Werkhovense weg (N229) door 
eerst ADC ArcheoProjecten en later de HBS.10 In 2015 is iets dichterbij een begeleiding uitgevoerd 
door RAAP op de kruising Singel met N229. Hier zijn resten uit de IJzertijd, de Romeinse tijd en 
Nieuwe tijd aangetroffen.11 
 
1.3 Doel van het onderzoek en onderzoeksvragen 

Het IVO in de vorm van proefsleuven heeft tot doel de aard, omvang en kwaliteit (gaafheid en 
conservering) vast te stellen van de vindplaats(en) in het gebied om te komen tot een definitief 
oordeel over de behoudenswaardigheid ervan. Daarnaast moeten gegevens verkregen worden om 
hetzij verder archeologisch onderzoek mogelijk te maken, hetzij adequate maatregelen voor 
behoud en beheer te kunnen treffen. 
 
In het PvE zijn verschillende onderzoeksvragen gesteld. Deze worden in dit rapport beantwoord op 
basis van wat in de proefsleuven is aangetroffen. 

1. In hoeverre is de bodemopbouw intact?  
2. Vanaf welke diepte is de bodemopbouw intact?  
3. Hoe ziet de bodemopbouw eruit en hoe verhoudt deze zich tot het archeologische 

booronderzoek van Vestigia uit 2010? Beschrijf en interpreteer dit.  
4. Hoe verhoudt de bodemopbouw zich tot de in Odijk uitgevoerde opgraving (ACVU) en de door 

RAAP uitgevoerde opgraving? Zijn de daar herkende 3 tot 4 bewoningsniveaus ook in dit 
plangebied aanwezig?  

5. Zijn er binnen het plangebied archeologische resten aanwezig? Zo ja, waaruit bestaan deze?  
6. Wat is de ruimtelijke verspreiding van deze sporen en vondsten en hun diepteligging?  
7. Wat is de aard, datering, omvang, conservering en onderlinge samenhang van de 

archeologische sporen en vondstconcentraties?  
8. Is er sprake van meerdere sporenniveaus? Welke niveaus zijn aanwezig en wat is hun datering?  

 

6
 Ilson et al. 2016.  

7
 Ilson et al. 2016, figuur 2.5. 

8
 Eimermann en Klerks 2010. 

9
 Vos 2009. 

10
 Lohof 2000, Schuurmans & Verhelst 2007. 

11
 Van der Laan 2015. 
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9. Is de Limes aangetroffen in het plangebied? Op welke wijze is de weg geconstrueerd (beschrijf 
de afmetingen, constructiewijze, verharding, greppels e.d.)? Hangt de specifieke locatie van 
graven samen met de Limesweg?  

10. Welke aanwijzingen zijn er voor de aanwezigheid van bij de Limes behorende militaire structuren 
en objecten? 

11. In hoeverre stemt de ligging van de weg overeen met de in de literatuur geopperde alternatieven 
voor de ligging van de Limesweg in en rond het plangebied?  

12. Zijn er in het plangebied sporen aanwezig die toe te schrijven zijn aan de historische bekende 
hofsteden/ boerderijen? Waaruit bestaan deze sporen?  

13. Is uit het onderzoek duidelijk geworden of er daadwerkelijk sprake is geweest van twee 
hofsteden? Wat was de locatie, aard en begrenzing van beide hofsteden en wat kan er worden 
herleid over de toenmalige verhouding tussen de hofsteden (beschrijf en vergelijk de datering, 
omvang, materiële cultuur e.d. van de hofsteden)  

14. Hoe zagen de hofsteden er uit? Zijn hiervan inderdaad nog intacte (muur-)resten van bewaard 
gebleven? Waren de hofsteden omgracht? Wat waren de afmetingen van de grachten? Is er 
sprake van bruggen (beschrijf de breedte, oppervlakte, diepte en aanleg- en 
opvullinggeschiedenis van de grachten)? Wat is de relatie met de restgeul?  

15. Is de restgeul aan de oostzijde van het plangebied aangetroffen? Zijn hier sporen van ‘natte’ 
infrastructuur aangetroffen? Waaruit bestonden deze?  

16. Zijn er afvaldumps aangetroffen in de restgeul? Waaruit bestaan deze afvaldumps en in welke 
periode zijn ze te dateren?  

17. Wat is de verhouding geweest tussen de hier aangetroffen en de eerder opgegraven restgeul? 
Gaat het hier om een restgeul die in dezelfde periode ‘open’ heeft gelegen?  

18. Wanneer is de restgeul verland?  
19. Zijn er sporen van de verkaveling/ontginningen uit de Middeleeuwen aangetroffen? Waaruit 

bestaan deze sporen? Is er een directe relatie met de hofsteden?  
20. Wat zijn de afmetingen van het grafveld?  
21. Is het grafveld te begrenzen? Heeft het grafveld een fysieke begrenzing gekend? Waaruit 

bestond deze begrenzing?  
22. Heeft het grafveld een oude ‘kern’ gekend? Uit welke periode(n) dateert het grafveld?  
23. Wat voor type(n) begravingen en grafmonumenten zijn in het grafveld aangetroffen? Beschrijf de 

type(n) begravingen en relateer deze aan de bestaande kennis omtrent grafvelden uit het 
rivierengebied (IJsselstein, Tiel Passewaaij, Zaltbommel Zoelen e.a.)  

24. Wat is de spreiding en verhouding tussen crematie- en inhumatiegraven en die van de typen van 
graven?  

25. Zijn de in het vooronderzoek aangetroffen houtskoolresten toe te schrijven aan brandstapels?  
26. Hoe verhouden de aangetroffen graven en grafmonumenten zich tot de Limes (indien 

aangetroffen)?  
27. Welke aanbevelingen op het gebied van de archeologie kunnen op basis van het huidige 

onderzoek worden gegeven voor de toekomstige ontwikkelingen in en rond het plangebied?  
28. Indien daartoe, op basis van de resultaten, aanleiding toe bestaat kunnen in overleg met de 

deskundige namens het bevoegd gezag aanvullende onderzoeksvragen worden opgesteld. 
 
1.4 Opzet van het rapport 

Dit rapport betreft een standaardrapport zoals genoemd in de Kwaliteitsnorm Nederlandse 
Archeologie (KNA 3.3 -specificatie VS05). In dit rapport worden de resultaten van het onderzoek 
gepresenteerd, waarna de eerste conclusies volgen. Dit onderzoek vormt geen eindstation, maar 
de basis van waaruit verder synthetiserend onderzoek kan plaatsvinden. Bij dit synthetiserend 
onderzoek kan, indien nodig, altijd worden teruggegrepen op de basisgegevens in het e-depot. 
 
Na de samenvatting en dit inleidende hoofdstuk volgt een omschrijving van de 
onderzoeksmethoden in hoofdstuk 2. Vervolgens zullen de verschillende deelonderzoeken aan de 
orde komen in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 worden de transformatieprocessen beschreven, volgt 
een conclusie van het onderzoek en worden de onderzoeksvragen beantwoord. In hoofdstuk 5 
volgt de waardering van de vindplaatsen en wordt overgegaan tot een selectieadvies.  

2 Methoden  
(L.M.B. van der Feijst) 
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Het onderzoek is uitgevoerd conform de KNA 3.3 en het PvE.12 Tijdens het IVO zijn tien 
proefsleuven volgens het archeologisch ontwerp uit het PvE aangelegd (afb. 2). Tijdens het 
veldwerk is na de vondst van Hofstede Vinkenburg in overleg met de adviseur van het bevoegd 
gezag afgeweken van het archeologisch ontwerp uit het PvE. In de eerste plaats bleek dat 
omliggende terreinen in bewerking waren en dat materieel via de percelen toegang moest blijven 
houden. De putten zijn daarom niet helemaal tot de perceelsgrenzen aangelegd. Voorts bleken de 
resten van de Limesweg niet aanwezig in werkputten 1 en 2. Hierna is besloten de optionele sleuf 
(wp 3) daadwerkelijk in te zetten en is vervolgens haaks daarop een nieuwe sleuf gegraven om de 
Vinkenburg nauwkeuriger te begrenzen (wp 5), terwijl werkput 4 verder naar het zuidwesten is 
doorgezet om het grafveld te kunnen begrenzen. Nadat in werkput 6, ter hoogte van de boring van 
Vestigia geen sporen van het grafveld werden aangetroffen, is sleufje 7 aangelegd. Op Het Burgje 
zijn sleuven 8, 9 en 10 iets ingekort vanwege de aanwezigheid van te behouden bomen en 
bosschages. 
 
De vlakken zijn machinaal aangelegd, meestal met schaafbak. Tijdens de aanleg van het vlak zijn 
vondsten in vakken van 4 x 4 m verzameld. Alleen bijzondere vondsten zijn als puntvondsten 
ingemeten. Grondsporen zijn direct ingekrast. De vlakken en de stort zijn met behulp van een 
metaaldetector onderzocht. Vervolgens is het vlak en ieder spoor daarin gefotografeerd en 
getekend, waarbij om de 4 m een waterpashoogte is bepaald. Een beperkte selectie van de 
aangetroffen grondsporen is met de hand gecoupeerd waarbij vondsten zijn verzameld. Deze 
selectie is gebaseerd op het PvE, waarin gesteld werd dat zo min mogelijk verstoring door het 
archeologisch onderzoek veroorzaakt diende te worden. Aangezien enkele crematiegraven en 
kringgreppels in het profiel werden gevonden en vondsten konden worden opgeraapt tijdens de 
aanleg is voldoende informatie verkregen om een waardering van het grafveld te kunnen geven. 
Van hofstede Vinkenburg is zeer plaatselijk door een senior archeoloog Middeleeuwen een muur 
vrij gelegd en zijn afdoende vondsten geborgen om ook deze vindplaats te waarderen. Alle coupes 
zijn gefotografeerd en getekend op schaal 1:20. Er zijn geen monsters genomen ter waardering. De 
aangetroffen crematiegraven zijn afgedekt met plastic, crematies zijn in zakken herbegraven op de 
vondstlocatie. Er bleken voorts geen sporen geschikt voor archeobotanisch en archeozoölogisch 
onderzoek op de Vinkenburg. Tijdens het aanleggen van de werkputten zijn in iedere werkput 
profielkolommen aangelegd welke zijn gefotografeerd en getekend (op schaal 1:20). De kolommen 
zijn in het veld beschreven door een fysisch geograaf. 
  

 

12
 Torremans, R., 2016: PvE Odijk, Het Burgje en De Graven, Omgevingsdienst regio Utrecht, PVE 2016-13, goedgekeurd dd 

22-09-2016. 
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Afb. 2. Puttenplan. Rode sterren besproken profiellocaties.  
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3 Resultaten 

3.1 Fysisch geografisch onderzoek  
(F.S. Zuidhoff) 

 
Het plangebied is gelegen op een splitsingspunt van verschillende oude riviersystemen: de 
Houtense Stroomrug en de Kromme Rijn stroomrug, twee opeenvolgende stroomruggen van de 
Rijn (afb. 3).13 De rivieren waren in die tijd, nog meer dan nu, belangrijke handelswegen omdat het 
vervoer van bulkgoederen voornamelijk plaatsvond over water. De rivieren waren nog niet bedijkt 
en traden bij hoogwater regelmatig buiten hun oevers. Het was dan ook van belang voor de 
mensen om zich op de hogere delen in het landschap te vestigen. Deze hogere delen waren de 
oevers van de actieve rivieren of de oevers van rivieren die niet meer actief waren. Achter de 
oevers lagen uitgestrekte laaggelegen komgebieden die veelal te nat waren voor bewoning en 
akkerbouw. 
 

 

Afb. 3. Ligging proefsleuven op de geomorfogenetische kaart. Geel (Fs1-4) is oeverafzettingen op 
beddingafzettingen van de stroomrug, oranje (Fs5) is oeverafzettingen op komafzettingen, lichtgroen (Fc) is 
crevasseafzettingen, groen (Fk) is komafzettingen, donkergroen (Fs7) is restgeulafzettingen; rode stippellijn 
overgang oeverafzettingen komgebied/geul. 

 

13
 Berendsen 1982; Berendsen & Stouthamer 2001.Törnqvist 1993 
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De Houtense stroomgordel is ontstaan aan het eind van het Neolithicum omstreeks 2200 v. Chr. 
vanuit de Werkhovense stroomgordel; de oude rivierloop van de Rijn. De Houtense was vooral in 
de Bronstijd actief en was een grote belangrijke rivier die qua grootte vergelijkbaar was met de 
huidige Waal. De Kromme Rijn is de jongste rivier en ontstond rond 1200 v. Chr.14 In de Late 
IJzertijd was de Houtense stroomgordel niet meer actief en heeft de Kromme Rijn het volledig 
overgenomen. In de Romeinse tijd lag de watervoerende geul van de Kromme Rijn waarschijnlijk 
dicht bij het onderzoeksgebied langs de Werkhovenseweg ten oosten van het onderzoeksgebied. 
De geul is in de loop van de tijd verder naar het oosten opgeschoven als gevolg van erosie in de 
buitenbochten. Rond het begin van de jaartelling ontstond de Lek.15 Het is echter pas tussen 370 
en 700 n. Chr. dat de afvoer van de Lek sterk is toegenomen en bewoning vlak naast de Kromme 
Rijn mogelijk werd. In het begin van de 12e eeuw n. Chr. is de afvoer van de Kromme Rijn 
afgenomen mede omdat de afvoer is overgenomen door de Lek. Hierdoor verzandde de geul van 
de Kromme Rijn en werd deze geleidelijk ondieper. In 1122 werd de Kromme Rijn afgedamd om 
wateroverlast in de winter te voorkomen en in perioden van hoogwater vanuit de Lek water te 
kunnen lozen op de Kromme Rijn. In dezelfde periode werd een begin gemaakt met de bedijkingen 
van de rivieren. 
 
3.1.1 Bodemopbouw in het plangebied 
In de noordelijke proefsleuven was de bodemopbouw als volgt: op een diepte van ca. 1,50 m is 
matig siltig zand aangetroffen: de beddingafzettingen van de Houtense stroomrug. Deze worden 
afgedekt door uiterst siltige klei (oeverafzettingen) en matig tot sterk siltige klei (komafzettingen). In 
het oosten van de putten is onderin de profielkolommen geen zand aangetroffen, hier liggen de 
oeverafzettingen op komafzettingen 
(rode stippellijn, afb. 3). 
De afdekkende oeverafzettingen zijn 
in een zone van ca. 40 m breed 
zandiger en dikker. Deze zone ligt 
NNW-ZZO georiënteerd in het 
landschap.  
Op de geomorfologische genetische 
kaart is dit aangegeven als een 
uitloper van een groter gelegen 
komgebied tussen de Houtense en 
Kromme Rijn stroomrug. De 
ondergrond bestaat hier uit 
donkergrijze sterk tot matig siltige 
klei: duidelijke komafzettingen. De 
overgang naar het oosten van 
oeverafzettingen naar 
komafzettingen is in werkputten 1 
t/m 8 aangetroffen. Hiermee lijken 
de komafzettingen gedeeltelijk 
gevormd in een oudere restgeul. 

 

Afb. 4. Profielkolom in het meest westelijke deel van put 1 
met onderin beddingafzettingen van de Houtense stroomrug 
afgedekt door oever- en komafzettingen. 

 
De restgeul is aangetroffen in werkput 8 in de boomgaard ten oosten van Het Burgje. In de restgeul 
is sprake van een vrij sterk ontwikkelde laklaag van ca. 20 cm dik (afb. 5). De laklaag die zich op de 
restgeul heeft gevormd, dagzoomt in werkput 8 in de vorm van een ca. 3 m breed spoor (S1). De 

 

14
 De Kromme Rijn stroomgordel kent drie beginfasedateringen 3000 ± 35 BP, 2930 ± 60 BP en 2890 ± 35 BP (respectievelijk 

GrN-8706, GrN-4371, GrN-9154)  
15

 Berendsen & Stouthamer 2001. 
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laklaag loopt naar het oosten toe af naar een dieper gelegen niveau. Onder de laklaag is een 
zandige gelaagdheid waargenomen.  
 

 

Afb. 5.Profielkolom in werkput 8 met laklaag op geul. 

 

 

Afb. 6. Profielkolom in werkput 10 met laklaag in komgebied, foto genomen vanuit het noorden. 

 
 
Ten zuidwesten van Het Burgje is de situatie anders. Hier is binnen de contouren van het 
plangebied een komgebied aangetroffen met zware komklei (afb. 6). Op veel dieper niveau is een 
laklaag aanwezig welke beter ontwikkeld is, maar veel dunner van opbouw. Deze laklaag ligt op ca. 
2m +NAP.  
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3.1.2 Bodemopbouw ten opzichte van eerder uitgevoerd onderzoek 
Enkele boringen tijdens het onderzoek van Vestigia maken gewag van de aanwezigheid van een 
restgeul (boringen 23 en 35).16 Deze boringen bevinden zich ongeveer op de grens van de 
overgang van oeverwal naar komgebied, de plek waar in het huidige onderzoek de restgeul is 
aangetroffen. Daarmee komt de bodemopbouw in hoofdlijnen overeen met wat is aangetroffen door 
Vestigia in 2010. Het huidig onderzoek heeft op meer detailniveau hier een iets verhoogd gelegen 
smalle oeverwal met een aangrenzende restgeul aan kunnen toe kunnen voegen. 
RAAP heeft onlangs een opgraving uitgevoerd op de kruising N229 met de Singel, ca. 450m ten 
noordoosten van het huidige onderzoek. Hier is een sequentie van cultuurlagen aangetroffen. 
Afgaande op figuur 3 uit het evaluatierapport kan gesteld worden dat een vergelijkbare situatie 
tijdens onderhavig onderzoek niet is aangetroffen. Het vermoeden kan worden uitgesproken dat de 
locatie van de nederzetting(en) op AMK monumentnummer 2217 zich op de andere ‘oever’ van de 
restgeul bevindt. 
 
  

 

16
 Eimermann & Klerks 2010, 18 en afb. 5.  
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3.2 Sporen en structuren  
(L.M.B. van der Feijst) 

 
3.2.1 Algemeen 
Er zijn drie vindplaatsen aangetroffen (vindplaatsen 1 t/m 3). Het betreft een grafveld uit de 
Romeinse tijd, een laatmiddeleeuws gebouw met stenen aanbouw (Vinkenburg) en een gracht 
behorende bij Terborch/Het Burgje. Van de laatste is geen omvang vastgesteld. De vindplaatsen 
zijn weergegeven op afb. 7. en worden hieronder besproken. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Afb. 7. Aangetroffen vindplaatsen 1 tot en met 3 te Odijk. 

 
 
3.2.2 Vindplaats 1, een Romeins grafveld 
Op het perceel De Heuveltjes en deels in de boomgaard van Het Burgje is een grafveld 
aangetroffen. Het grafveld bevindt zich op een smalle, op zijn breedst 40 m brede, zone die NNW-
ZZO georiënteerd in het landschap ligt. Deze zone kenmerkt zich door een net iets zandigere klei: 
een dikker pakket oeverafzettingen. Naar het westen is de overgang met de iets minder zandige 
oeverafzettingen moeilijk vast te stellen, naar de oostelijk gelegen komafzettingen is deze 
duidelijker. Hier ligt ter hoogte van De Heuveltjes zwaardere en donkergrijze komklei. In de 
boomgaard van Het Burgje is de aanwezigheid van een geul vastgesteld. De geul openbaart zich 
hier door een ca. 2 m breed greppelachtig spoor, opgevuld met donkere klei, een dagzoom van een 
opvullingslaag. De geul volgt daarmee de iets hoger gelegen oeverafzettingen van het grafveld.  
In de geul is mondjesmaat vondstmateriaal aanwezig. Het betreft voornamelijk kleine fragmenten 
handgevormd aardewerk en een incidentele gedraaide Romeinse scherf. Het vermoeden bestaat, 
gezien de aanwezigheid van de kleine scherfjes aardewerk, dat de komklei aan de oostzijde van 
het grafveld op De Heuveltjes eveneens een opvullingslaag is van de geul. Een belangrijke 
indicator hiervoor is de oriëntatie, welke vrijwel haaks op de lagen van de geomorfogenetische 
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kaart, maar in het verlengde van de oude loop van de Kromme Rijn ligt. De aanwezigheid van een 
grafveld is bij een dergelijke, dan nog natte zone in het landschap te verwachten. Gezien de 
stroomrichting van het water zal het vondstmateriaal uit het zuidoosten zijn aangevoerd indien het 
verspoeld materiaal betreft. Doorgaans wordt echter ook divers ‘los’ vondstmateriaal op en rond 
een grafveld aangetroffen. Het grafveld is over een lengte van ca. 170 m aangetroffen, het 
zavellichaam (en daarmee de geul) loopt echter verder naar het zuidzuidoosten door. Dit zal 
eveneens in noordelijke richting het geval zijn, hiervan zijn echter geen gegevens bekend. In 
werkput 6 zijn geen graven meer aangetroffen, slechts hier en daar een stukje verbrand bot in de 
bouwvoor. In de sleuven over het grafveld zijn in totaal dertien graven aangetroffen, in werkputten 
1, 2, 4 en 7. Het betreft twaalf crematiegraven en één inhumatiegraf. De crematiegraven verschillen 
naar typologie van Hiddink van type: de meeste graven zijn van het type B (kuiltjes met een 
concentratie crematieresten en houtskoolresten), type A (schone crematie) en type C graven 
(kuilen met zeer veel houtskool, zonder crematienest) komen in mindere mate voor. Naast de 
graven is een aardewerkdepositie (ADP) aangetroffen in de vorm van een geverfde beker. Een 
vijftal graven kan geassocieerd worden met ronde en vierkante randstructuren. Deze zijn 
aangetroffen in werkput 1 en werkput 4. Het inhumatiegraf is een van de graven die gelegen zijn 
binnen een randstructuur, in dit geval een ronde kringgreppel. Een vrij bijzonder graf lijkt spoor S4.5 
te zijn. Rond de grafkuil zijn vier paalkuilen in een rechthoek van 1,6 bij 0,9 m aanwezig (afb. 8). 
Indien de sporen tot een structuur hebben behoord betreft het mogelijk een bovengrondse 
markering van het graf. Er is in het grafveld zeer beperkt aardewerk verzameld, zoals eerder 
vermeld is vrijwel alles weer begraven. Vondsten zijn meegenomen die niet aan een graf konden 
worden gekoppeld, het betreft vermoedelijk verploegde grafinventarissen. Het aardewerk is 
voldoende om het grafveld een plek te geven in de tijd: van de Vroeg- Romeinse tijd (terra nigra) tot 
de Midden- Romeinse tijd (3e eeuw). De graven liggen al vrij hoog in het huidige landschap, wat 
ongetwijfeld van doen heeft met de landschapsbiografie van dit deel van Bunnik en wat direct 
consequenties heeft voor de conservering en intactheidsratio van het grafveld: de hoogst gelegen 
graven zijn aangeploegd op het perceel De Heuveltjes en niet meer intact. In de boomgaard van 
Het Burgje lijken de hoogst gelegen graven meer intact, maar bevinden zich al wel gedeeltelijk in 
de huidige bouwvoor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afb. 8. Graf met structuur in werkput 4. 
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Zoals naar voren gekomen is tijdens de opgravingen van Romeinse grafvelden te Zoelen, 
Zaltbommel, Tiel, Huissen, IJsselstein en Bemmel, zijn de bijzettingen in verschillende verticale en 
horizontale dimensies aanwezig. Met andere woorden, binnen een grafmonument kunnen op 
verschillende niveaus graven of restanten van het grafritueel worden aangetroffen. Dit is eveneens 
het geval te Odijk, waar de graven en grafgiften zich, vooral in werkput 4, op minimaal twee 
verschillende niveaus bevinden. Dit is bijvoorbeeld geconstateerd bij het inhumatiegraf:  de 
grafgiften lager hoger dan het eigenlijke graf. Voor wat betreft de begrenzing en omvang van het 
grafveld moet worden opgemerkt dat boring 22 met crematieresten uit het vooronderzoek ten 
zuiden van de verder lege put 6 ligt. Het strekt tot aanbeveling deze boring als uiterste grens te 
bestempelen, met een attentiezone van ca. 10 m rondom. De omvang van het grafveld strekt zich 
daarmee uit over een ca. 40 m brede NNW-ZZO gelegen zone van 190 m lengte. Hiervan valt ca. 
10 m af door de Vinkenburgweg en de sloot. Het oppervlak van het grafveld binnen het 
onderzoeksgebied is daarmee ca. 7.800 m2 groot.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 9. Het grafveld te Bunnik. Rode symbolen: boringen Vestigia(met aanwijzing voor graf).  
Oranje symbolen: aangetroffen graven 2016. 
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Afb. 10. Links: crematiegraf spoor S2.2 in het profiel van werkput 2. Rechts: grafkuil met inhumatie in 
werkput 4, foto genomen richting het zuidwesten. 

 
 
3.2.3 Vindplaats 2, hofstede Vinkenburg 
De vindplaats bevindt zich geheel op het perceel van De Heuveltjes en kan als volgt worden 
omschreven. Vanuit de Vinkenburgweg lopen haaks twee evenwijdige greppels, hart op hart op 16 
m afstand van elkaar het weiland in. In werkput 4, nabij de aansluiting met de Vinkenburgweg zijn 
tal van kuilen tussen de greppels aangetroffen, vermoedelijk afkomstig van een structuur.  
De zuidelijke greppel loopt door in werkputten 2, 3 en 5. In werkput 2 en 5 zijn restanten van muren 
aangetroffen. De muren bestaan uit koud op elkaar gestapelde bakstenen van halve en hele stenen 
die een rechthoek beschrijven van ca. 24 bij 32 m. Opvallend is dat het hergebruikt baksteen 
betreft, gezien de niet functionele mortelresten die op de stenen aanwezig zijn. De bakstenen uit de 
gestapelde muur in werkput 3 (spoor 6) zijn minimaal vierlaags en hebben een oranje baksel. 
Vastgesteld is een muurdikte van ca. 64 cm. Breedte van de bakstenen is 13,5/13/12 cm. Een hele 
steen uit de bouwvoor in hetzelfde baksel is 28 cm lang. De muur wordt als een fundering 
geïnterpreteerd. Tevens zijn diverse brede greppels en grachten aangetroffen. De grachten 
begrenzen een terrein van ca. 36 x36 m.  
 
Binnen de met muren en grachten begrensde zone zijn 23 paalkuilen aangetroffen afkomstig van 
houtbouw. Het verschil in opvullingslagen van deze sporen (schoon, zonder bouwmateriaal, met 
houtskool en kogelpot aardewerk en vuil, met mortel en bouwmateriaal) doet vermoeden dat er 
meerdere fasen vertegenwoordigd zijn. In de relatief schoon opgevulde sporen is het vroegste 
middeleeuwse aardewerk aangetroffen. Direct aan de buitenzijde van de muren is in werkput 3 en 5 
een 4 tot 5 m brede gracht aangetroffen, welke vooral opgevuld is met puin. 
In werkput 5 is onder een puinlaag een vloerniveau gezien dat bestaat uit vierkante plavuizen van 
ca. 20 x 20 cm, welke kop aan kont in de bodem liggen. Iets noordelijker is tevens een (deels 
gesloopte) éénsteens opgemetselde water- of beerput aanwezig, met een buitenwerkse diameter 
van ca. 1,8 m. Van de put is alleen de ca. 20 cm brede uitbraaksleuf gezien. 
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Afb. 11. Middeleeuwse sporen van de Vinkenburg. 

 
 
 
Vindplaats 2 bestaat daarmee feitelijk uit twee delen: een opgang of toerit vanuit de Vinkenburgweg 
met gebouwsporen (poortgebouw? opslaggebouw?) en de locatie van de boerderij/steenbouw zelf. 
Het is voorstelbaar dat zich langs de opgang of toerit meerdere sporen van bijvoorbeeld gebouwen 
of een tuin kunnen bevinden. De sporen van de steenbouw liggen al op ca. 50 tot 60 cm onder 
maaiveld. De vindplaats is daarmee in totaal een kleine 3000 m2 groot.  
Overigens is de aanwezigheid van vindplaats de Vinkenburg niet getoetst ten zuidoosten van de 
Vinkenburgweg. 
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Afb. 12. Muurresten in werkput 3. 

 
 
3.2.4 Vindplaats 3, Het Burgje 
In de sleuven die gegraven zijn in de boomgaard rondom de boerderij is slechts één spoor 
waargenomen dat aan dit complex kan worden toegeschreven. Het betreft een ca. 10 m brede 
gracht met meerdere opvullingslagen. De gracht is haaks gelegen op de lengterichting van werkput 
(wp 9). Als de richting van deze gracht wordt geprojecteerd naar de bestaande boerderij, dan lijkt 
deze precies langs de buitenmuur van de oude opkamer te lopen. Als de gracht tot het complex 
heeft behoord, en als deze in verbinding stond met de grachten rondom de Stenen Kamer 
Terborch, dan wordt de hypothese dat de huidige boerderij nog op oude fundamenten staat 
hierdoor bevestigd.  
Tijdens milieukundig onderzoek zijn verder enkele kleine gaten gegraven, aan de noordzijde van 
het huidige erf en ten noordwesten van de huidige opstallen. Hier werd gewag gemaakt van de 
aanwezigheid van muurwerk. Na inspectie bleek dit inderdaad het geval (rode ster op afbeelding 
13). De ouderdom kon niet worden bepaald maar dit muurwerk zal ongetwijfeld tot opstallen 
rondom de boerderij hebben behoord. 
Aangezien slechts één spoor is aangetroffen dat met zekerheid kan worden toegewezen aan de 
vindplaats, kan een omvang niet bepaald worden. Wel kan gesteld worden dat grachten van dit 
complex zich niet ver van het huidige complex zullen bevinden.  
In werkput 10, gegraven op de akker richting de N410, zijn alleen subrecente akkergreppels, een 
recente sloot en boomgaten aangetroffen. Op dieper niveau is een laklaag aanwezig, behorende tot 
een komgebied. Deze laklaag bevindt zich op ca. 1,65 m + NAP. De laag bevat geen 
vondstmateriaal. Er onder zijn geen sporen waargenomen. 
Wat de perceleringsgreppels betreft, geldt dat zij op de verschillende percelen een net iets andere 
oriëntatie hebben. Mogelijk duidt dit op een verschil in datering. In werkput 10 zijn in ieder geval 
meerdere fasen aanwezig, gezien de daar elkaar snijdende greppels.  
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Afb. 13. De 10m brede gracht met oriëntatie richting Het Burgje. Het dak van Het Burgje is blauw. Bij de 
rode ster is muurwerk gevonden tijdens een milieukundig onderzoek. 
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3.3 Vondstmateriaal  

 
3.3.1 Romeins aardewerk  

(R.C.A. Geerts) 
 
Inleiding 
Het aardewerk uit de Romeinse tijd, 166 stuks met een gewicht van 896 gram, is grotendeels 
afkomstig uit proefsleuf 4, slechts vijf scherven zijn afkomstig uit proefsleuf 3. Hierbij moet vermeld 
worden dat tijdens het proefsleuvenonderzoek zo min mogelijk aardewerk verzameld is (zie 
hoofdstuk 2), ten einde de grafinventarissen zo veel mogelijk in het veld intact te laten. Middels het 
geringe aantal verzamelde scherven is toch een korte kenschets te geven van het grafveld. 
 
In het Programma van Eisen zijn enkele onderzoeksvragen opgenomen die betrekking hebben op 
het Romeinse aardewerk: Wat is de aard, datering, omvang, conservering en onderlinge 
samenhang van de archeologische sporen en vondstconcentraties? Heeft het grafveld een oude 
‘kern’ gekend? Uit welke periode(n) dateert het grafveld? 
 
Methodologie 
Tijdens de determinatie is het aardewerk in een database ingevoerd. Daar zijn variabelen als 
aantal, gewicht (in gr), maximum aantal exemplaren (MAE) en fragmentsoort ingevuld. Het MAE is 
bepaald aan de hand van het aantal passende scherven van dezelfde pot. Daarnaast is het 
aardewerk onderverdeeld in een aantal aardewerkgroepen, en waar mogelijk in een bakselgroep. 
Indien een fragment aan een type toe te wijzen is, zijn zowel het type als de potvorm en datering 
genoteerd. Bij randfragmenten zijn de randdiameter en het randpercentage ingevuld. Als het van 
toepassing is, zijn ook de velden met betrekking tot de versiering, stempels en graffiti van het 
fragment ingevuld. Waar deze velden niet toereikend waren, bestond de mogelijkheid om verdere 
kenmerken in een tekstveld in te vullen. 
De EVE (estimated vessel equivalent)17 wordt gebruikt om te berekenen hoeveel van een bepaalde 
pot bewaard is gebleven in de grond. Het overgebleven deel van een pot kan op meerdere 
manieren berekend worden, waarvan het gewicht en de EVE samen het nauwkeurigste zijn om 
assemblages met elkaar te vergelijken.18 Een EVE wordt berekend aan de hand van delen van een 
pot die meetbaar zijn, bijvoorbeeld het aantal handvatten. Het makkelijkste is het overgebleven 
randpercentage te meten. De rand van een pot is (meestal) rond en als de randdiameter bekend is 
kan eenvoudig het overgebleven percentage van de rand berekend worden. Op basis van de 
metingen kan de onderlinge verhouding van het aantal potten per aardewerkgroep in de 
assemblage geanalyseerd en vergeleken worden. 
Het gedraaide aardewerk is onderverdeeld in aardewerkgroepen en als het fragment verdere 
indeling toeliet ook in een bakselgroep. Een aardewerkgroep betreft aardewerk dat op eenzelfde 
wijze vervaardigd is en dus hetzelfde ambachtelijke proces met zich meebrengt.19 Ook heeft een 
aardewerkgroep vaak eenzelfde vormenrepertorium.20 In het algemeen is deze classificatie 
gemakkelijk te maken. Binnen een aardewerkgroep is de bindende factor de overeenkomstige 
morfologie en productietechniek. Andere factoren zoals chronologie en functie hebben geen invloed 
op de definiëring van een aardewerkgroep.21 Een baksel echter omvat het technologische aspect 
van het aardewerk, en betreft de samenstelling en behandeling van de klei, de baktemperatuur, 
minerale magering et cetera.22 Baksels zijn niet zonder meer te herkennen, het vergt een geoefend 
oog, ervaring en soms zelfs chemische analyse van het materiaal. Baksels zijn toe te wijzen aan 
specifieke pottenbakkerijen en zelfs perioden.23 In één geografische regio kunnen vele op elkaar 
gelijkende baksels voorkomen. 
 

17
 Orton et al. 1993, 21. 

18
 Orton et al. 1993, 171. 

19
 Brulet et al. 2001, 111. 

20
 Van Kerckhove 2009, 117 noot 144. 

21
 Brulet et al. 2001, 111. 

22
 Van Kerckhove 2009, 117 noot 145. 

23
 Brulet et al. 2001, 112-113. 
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Na die eerste indeling van het aardewerk kan een typologie geraadpleegd worden. Een typologie is 
een indeling van aardewerk op basis van uiterlijke kenmerken. Eenzelfde vorm heeft 
gemeenschappelijke uiterlijke kenmerken. Het aardewerk wordt als het ware naar hetzelfde ‘ideale’ 
model gemaakt. 
Tijdens de determinatie zijn de volgende typologieën en type omschrijvingen gebruikt: 
 
Dragendorff Dragendorff 1895 
Hofheim Ritterling 1912 
Niederbieber Oelmann 1914 
Stuart Stuart 1963, 1977 
 
Conservering en fragmentatie 
Uit het overzicht van alle scherven blijkt dat het aardewerk sterk gefragmenteerd is (zie tabel 2). De 
in totaal 163 scherven zijn aaneen te passen tot 35 individuen. Met een gemiddeld gewicht van 
ongeveer 5,4 gram per scherf wordt dat beeld nog eens bevestigd. Niet heel verwonderlijk gezien 
de context van het merendeel van het materiaal. Aardewerk uit crematiegraven heeft vaak op de 
brandstapel gestaan en valt daardoor uiteen in vele tientallen of honderden scherven per pot. In dit 
geval vertoont het aardewerk uit de graven weinig sporen van verbranding maar zijn de potten door 
postdepositionele processen sterk gefragmenteerd, en verweerd (zie hieronder). Nederzettingsafval 
is meestal minder sterk gefragmenteerd.24 
Het scherfmateriaal is in relatief slechte staat, slib-, verf- en deklagen bladderen af of zijn zelfs 
helemaal verdwenen. Al met al is het scherfmateriaal in slechte staat, hoewel dat zich vooral 
beperkt tot het oppervlak van de scherf, de scherven zijn nog steeds hard en niet poederig 
geworden in de bodem. 
 
Het aardewerk 
Alle scherven uit de gedetermineerde contexten zijn per bakselgroep ingedeeld (tabel 2 en afb. 14). 
Het totaaloverzicht van deze 163 scherven wordt overheerst door de geverfde, glad- en 
ruwwandige scherven. Samen omvatten deze aardewerkgroepen ongeveer 75% van de gehele 
assemblage wat aantal betreft, qua MAE omvatten deze groepen ongeveer 50% van de 
assemblage. Het scherfmateriaal bestaat voornamelijk uit tafelwaar: terra sigillata, terra nigra, 
gladwandige kruiken en geverfde bekers. Deze verhouding is niet verwonderlijk aangezien in 
graven juist meer kruiken, bekers en borden dan amforen of kookpotten bijgezet worden. 
 
 

Tabel 2. Het aardewerk ingedeeld per aardewerkgroep. Zie voor de uitleg van de afkortingen MAE 
en EVE §4.1.2. 

Aardewerkgroep Productieplaats/regio n % n g % g MAE % MAE EVE % EVE 

Terra sigillata Oost-Gallie 6 3,61% 84 9,38% 1 2,78% 0,23 10,80% 

Terra nigra Maasland 3 1,81% 11 1,23% 1 2,78%   

Geverfd Rijnland 41 24,70% 69 7,70% 6 16,67% 0,48 22,54% 

Gladwandig Rijnland 51 30,72% 216 24,11% 3 8,33% 1 46,95% 

Ruwwandig Rijnland 35 21,08% 182 20,31% 7 19,44% 0,35 16,43% 

 Urmitz 7 4,22% 140 15,63% 1 2,78% 0,07 3,29% 

Low Lands Ware Regio Bergen op Zoom 3 1,81% 9 1,00% 1 2,78%   

Handgevormd Lokaal/regionaal 19 11,45% 184 20,54% 15 41,67%   

Onbekend Onbekend 1 0,60% 1 0,11% 1 2,78%     

Totaal  166 100,00% 896 100,00% 36 100,00% 2,13 100,00% 

 

 

24
 Zie bijvoorbeeld de opgraving te Valburg waar het materiaal van de nederzetting een gemiddeld gewicht van 18,11 gram had 

en dat van het grafveld slechts 13,14 (Geerts 2011, 50 en 57). 
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Afb. 14. Verdeling van het aardewerk per aardewerkgroep op basis van MAE (n = 36). 

 
Terra sigillata 
De naam voor deze aardewerkgroep is misleidend, terra sigillata betekend letterlijk gestempelde 
aarde. Hoewel de Latijnse naam zou kunnen impliceren dat dit de Romeinse naam voor het 
aardewerk is, is het echter een in de Middeleeuwen ontstane naam. In de Middeleeuwen werden 
van een rode kleisoort, waaraan een geneeskrachtige werking toegedicht werd, kruikjes gemaakt 
voorzien van een naamstempel.25 Omdat het Romeinse aardewerk qua kleur hierop leek en ook 
naamstempels bevatte is deze naam overgenomen.26 
Terra sigillata wordt gekenmerkt door zijn rode, vaak glanzende, sliblaag op een oranjerood baksel. 
Dit aardewerk bestaat uit tafelwaren en omvat dus vormen als borden, kommen en bakjes. Het 
wordt vaak gezien als luxe aardewerk. De terra sigillata die in Nederland wordt aangetroffen is in 
chronologische volgorde geproduceerd in de volgende regio’s: Italië, Zuid-, Midden- en Oost-Gallië. 
De terra sigillata uit deze vier regio’s is vaak op basis van het baksel en de sliblaag uit elkaar te 
houden. Het is soms zelfs mogelijk om een baksel aan een specifiek productiecentrum toe te 
schrijven. Zoals al even kort vermeld kan terra sigillata voorzien zijn van een naamstempel. Deze 
naamstempels zijn te koppelen aan specifieke productiecentra en perioden. Evenals met 
naamstempels is met reliëfversierde terra sigillata goed te dateren. 
Alle zes de aangetroffen stukken terra sigillata zijn afkomstig van een bord van het type 
Dragendorff 18/31 (afb. 15). Dit bord is de opvolger van het bord Dragendorff 18. Dit bord begint 
meer op een kom te lijken, wordt dieper en heeft een minder platte bodem. Borden van dit type 
kunnen in de eerste helft van de 2e eeuw n. Chr. gedateerd worden.27 Na het midden van de 2e 
eeuw n. Chr. gaat de ontwikkeling van deze borden verder en ontstaat de vorm Dragendorff 31, 
een bord dat tot ver in de 3e eeuw n. Chr. in gebruik blijft. 

 
 

Afb. 15. Terra sigillata bord van het type Dragendorff 
18/31 (vnr 22.001.2). 

 

25
 Zie bijvoorbeeld Bertholdus 1587. 

26
 Brunsting 1972. 

27
 Webster 2005, 35. 
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Terra nigra 
Terra nigra bestaat uit tafelwaren en heeft een zacht glanzend zwart oppervlak. De terra nigra 
ontleent zijn vormenschat voor een groot deel aan de terra sigillata en La Tène aardewerk. Het 
aardewerk is voornamelijk in het noorden van Frankrijk geproduceerd, al zijn ook productiecentra in 
België en Nederland bekend. De oorspronkelijke terra nigra uit de 1e eeuw wijkt af van de later 
geproduceerde terra nigra. In de 1e eeuw heeft dit aardewerk een dun fijn baksel met een donker 
grijs tot zwart oppervlak. Het aardewerk is niet altijd glanzend en heeft soms een bruine kern. In de 
2e eeuw is de terra nigra dikker en de buitenkant glanzend. 
De verzamelde scherven terra nigra zijn allemaal afkomstig van dezelfde bodem. Deze bodem is 
afkomstig van een pot, en niet van een bord, en is sterk verweerd. 
 
Geverfd aardewerk 
Voor het grootste deel bestaat de vormenschat van het geverfde aardewerk uit bekers, al worden 
ook borden geproduceerd. Geverfd aardewerk kan op meerdere manieren uitgevoerd worden. 
Alleen de hier aangetroffen technieken zullen besproken worden, techniek a t/m e genaamd: 
respectievelijk a, witte klei met rode verf, b, witte klei met zwarte verf, c, rode klei met zwarte verf, 
d, dunwandige rode of grijze fragmenten met een metallisch zwart glanzende verflaag en e, lichte 
klei met rood gevlamde versiering.28 De verschillende technieken hebben ieder een eigen datering. 
De oudste is de, hierboven niet genoemde, Lyonner waar. 
 

 

 

Afb. 16. Geverfde bekers van het type Stuart 1 (vnr 
13.003.2) en Stuart 4 (vnr 21.001.1). 

 
 
De 41 aangetroffen scherven zijn afkomstig van zes verschillende bekers. Bij drie exemplaren is de 
rand bewaard gebleven en deze kunnen dan ook goed omschreven en gedateerd worden. 
Het eerste exemplaar betreft een beker van het type Stuart 1 (afb. 16, vnr 13.003.2), met een 
uitstaande rand. Dergelijke bekers komen voor tussen 40 en 110 n. Chr. Het exemplaar is 
uitgevoerd in techniek b. 
Het tweede randfragment is afkomstig van een beker van het type Stuart 2. Deze bekers worden 
gekenmerkt door een naar buitenstaande geprofileerde rand, de karniesrand. Bekers van dit type 
zijn te dateren van 90 tot 180 n. Chr. In de loop van de 2e eeuw verdwijnt techniek a en worden 
deze bekers uitsluitend in techniek b vervaardigd.29 Waarschijnlijk is dit exemplaar dus niet na het 
midden van de 2e eeuw n. Chr. te dateren aangezien het in techniek a uitgevoerd is. 
Eén beker is toe te wijzen aan type Stuart 4 (afb. 16, vnr 21.001.1). Deze bekers worden 
gekenmerkt door een uitstaande rand, gelijkend op die van type Stuart 5. De bekers zijn vrijwel 
uitsluitend in techniek b uitgevoerd en konden voorzien worden van versiering door middel van 
zandbestrooiing, deuken of barbotine. Deze bekers komen voor tussen 120 en 200 n. Chr. Het 
aangetroffen exemplaar is niet verbrand, sterk verweerd en onversierd. 
 
Gladwandig aardewerk 
Het gladwandige aardewerk bestaat qua vormenspectrum grotendeels uit kruiken. Minder 
voorkomende vormen zijn bijvoorbeeld honingpotten en kelkbakjes. Ook de kruikamforen met een 
gladwandig baksel worden in deze groep besproken. Het gladwandige aardewerk wordt tot de 
tafelwaren gerekend. Veelal is het aardewerk uitgevoerd in witte en andere licht gekleurde baksels 
met een fijne potgruismagering. 
Tijdens het onderzoek zijn 51 gladwandige scherven verzameld, afkomstig van drie kruiken. 
Slechts van één van de exemplaren is de rand bewaard gebleven. Deze kruik kan aan het type 
Hofheim 50/51 toegeschreven worden (afb. 17, vnr 21.001.3). Dergelijke kruiken zijn te herkennen 

 

28
 Brunsting 1937, 70-71. 

29
 Haalebos 1990, 137-138. 
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aan de cilindrische hoge hals en zijn vaak vrij fors. Het oor van dit type kruik is voornamelijk 
drieledig. Kruiken van dit type komen vanaf 40 n. Chr. tot het einde van de 1e eeuw n. Chr. voor. 
 

 

Afb. 17. Gladwandig aardewerk van het type Hofheim 50/51 (vnr 
21.001.3). 

 
 
Ruwwandig aardewerk 
Het merendeel van het ruwwandige aardewerk wordt gekenmerkt door de magering met grind en 
steengruis, waardoor het oppervlak ruw aanvoelt. Binnen het ruwwandige aardewerk zijn een 
aantal baksels, productiecentra en –regio’s te onderscheiden. 
Een van deze betreft Urmitz, waar ruwwandig aardewerk is geproduceerd tussen 190 en 260.30 
Mogelijk heeft de productie in mindere mate voortgeduurd tot in de 4e eeuw. Het aardewerk heeft 
een vrij grof baksel waarvan de inclusies door het oppervlak heen voelbaar zijn. Kenmerkend zijn 
de rode inclusies en het baksel is compact, hard en gelaagd.31 De kleur van het oppervlak van de 
scherven kan variëren van grijs, blauwgrijs, geelbeige tot geelgroen.32 
Het ruwwandige aardewerk uit Urmitz bestaat uit een bord van het type Niederbieber 112 (afb. 18 
vnr 22.001.3). Deze borden worden gekenmerkt door een aan de binnenzijde van de rand sterk 
geprofileerd profiel. Dergelijke borden komen voor vanaf het einde van de 2e eeuw n. Chr., maar 
voornamelijk in de 3e eeuw n. Chr. 
De rest van het ruwwandige aardewerk, zeven individuen, is afkomstig uit het Rijnland. Het enige 
stuk waarvan een type bepaald kon worden, betreft een kom van het type Niederbieber 104 (afb. 
18, vnr 21.001.4). Kommen van het type Niederbieber 104 komen op in de late 1e eeuw n. Chr. De 
kom kenmerkt zich door een verdikte rand aan de binnenzijde ervan. In de loop van de 2e eeuw n. 
Chr. wordt de kom steeds meer gebruikt en deze komt, in ietwat veranderde vorm, zelfs in de Laat 
Romeinse tijd nog voor. 
 

 

Afb. 18. Ruwwandig aardewerk van het type Niederbieber 104 (vnr 21.001.4)  
en Niederbieber 112 (vnr 22.001.3). 

 
 
Low Lands Ware 
De Low Lands Ware wordt in heel Nederland aangetroffen. Het Low Lands Ware baksel kenmerkt 
zich door een fijn zandig baksel. Op basis van petrochemisch onderzoek wordt een productieplaats 
rond Bergen op Zoom verondersteld.33 In de provincies Zuid-Holland en Zeeland komt de Low 
Lands Ware het meeste voor. Pas vanaf het midden van de 2e eeuw wordt dit verspreid naar 
Midden- en Oost-Nederland, waar het pas vanaf het begin van de 3e eeuw n. Chr. veelvuldig 
voorkomt.34 Hoewel in West-Nederland een groot scala aan vormen voorkomt, komen in de andere 
delen van Nederland vooral kommen van het type Holwerda 133-136 en voorraadpotten van het 
type Holwerda 140-142 voor. 

 

30
 Willems 2005, 88. 

31
 Kiessel 2010, 559. 

32
 Oelmann 1914, 70. 

33
 De Clercq & Degryse 2008, 455-456; De Clercq 2009, 450. 

34
 van Enckevort 2012, 23. 
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De drie verzamelde scherven zijn afkomstig van een kleine kom, die met radstempels op de wand 
versierd is. De meest voorkomende kommen met radstempels zijn kommen van het type Holwerda 
131.35 
 
Handgevormd aardewerk 
Het handgevormde aardewerk uit de Romeinse tijd is een voortzetting van de aardewerktraditie uit 
de IJzertijd. In de Romeinse tijd wordt handgevormd aardewerk vooral gemagerd met zand of 
organisch materiaal. Magering is een substantie, bijvoorbeeld kwarts of grind, dat aan de klei 
toegevoegd wordt om de pot tijdens de productie ervan meer stevigheid te geven. 
Een verder kenmerk van het handgevormde aardewerk is een gefacetteerde rand, die veel 
voorkomt in en vanaf de tweede helft van de 1e eeuw.36 Ook kartelranden zijn een typisch Romeins 
kenmerk. Rond het midden van de 2e eeuw wordt gedraaid aardewerk steeds meer gebruikt en 
komt handgevormd aardewerk bijna niet meer voor. De tendens is dat gedurende de Romeinse tijd 
het aandeel versierd aardewerk in de loop van de 1e eeuw n. Chr. steeds verder afneemt totdat 
deze niet meer voorkomt.37 Alle negentien handgevormde scherven zijn met potgruis en/of zand 
gemagerd. Enkele passende stukken lijken uit te wijzen dat het om drieledige kommen gaat. 
Waarschijnlijk is het aardewerk allemaal in de Romeinse tijd te dateren, maar door het ontbreken 
van verdere diagnostische kenmerken kan ook een datering in de IJzertijd niet uitgesloten worden. 
 
Contexten 
In proefsleuf 5 zijn vijf scherven aangetroffen. Deze scherven bestaan uit één ruwwandige scherf 
en vier met fijn zand en mica gemagerde handgevormde scherven. Gezien de magering van het 
handgevormde aardewerk kan niet uitgesloten worden dat het in de IJzertijd te dateren is. 
De rest van de scherven is in proefsleuf 4 verzameld. Deze in totaal 161 scherven dateren in de 
Romeinse tijd. Een klein deel van de scherven is tijdens de aanleg van het vlak verzameld, deze 
zullen verder niet uitgebreid aan bod komen. Deze scherven bestaan uit handgevormde, 
gladwandige, ruwwandige, geverfde scherven en terra nigra. Omdat deze scherven weinig 
diagnostische kenmerken bevatten kan het alleen globaal in de Flavische en Antonijnse periode 
(midden 1e tot einde 2e eeuw n. Chr.) gedateerd worden. Hieronder zullen de drie gesloten 
contexten uitgebreider beschreven worden. 
 
Grafkuil S4.2 
S4.2, een grafkuil. Uit dit graf komen 102 scherven van minimaal drie potten, een gladwandige 
kruik, een geverfde beker en een ruwwandige pot. Enkele kleine scherven doen vermoeden dat er 
bij deze grafinventaris nog twee andere potten hebben gehoord. Van de kruik en pot zijn 
randfragmenten aanwezig en deze kunnen na determinatie dit graf nauwkeuriger binnen de 
Flavische en (vroeg) Antonijnse periode (midden 1e tot midden 2e eeuw n. Chr.) dateren. 
 
1. Geverfde beker, techniek a, Stuart 2 (0-25% compleet). De beker is sterk verweerd, de verflaag 

is grotendeels verdwenen. Ø rand 5,0 cm. Ø bodem 2,0 cm (vnr 21.001.2). 
2. Geverfde beker, techniek b, Stuart 4 (25-50% compleet). De beker is sterk verweerd, de 

verflaag is grotendeels verdwenen. Gereconstrueerde hoogte beker 6,8 cm. Ø rand 5,0 cm. Ø 
bodem 3,0 cm. (vnr 21.001.1). 

3. Gladwandige kruik, Hofheim 50/51 (50-75% compleet). Ø rand 4,0 cm. Ø bodem 5,0 cm (vnr 
21.001.3). 

4. Ruwwandige kom, Niederbieber 104 (25-50% compleet). Gereconstrueerde hoogte kom 5,5 
cm. Ø rand 11,0 cm. Ø bodem 6,0 cm (vnr 21.001.4). 

 
 
 

 

 

35
 Holwerda 1923. 

36
 Wiepking 2001, 144. 

37
 Van Kerckhove 2011, 146; van Londen 2006, 179-180. 
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Afb. 19. Grafkuil S4.2: geverfde beker van het type Stuart 4 (vnr 21.001.1), gladwandige kruik van 
het type Hofheim 50/51 (vnr 21.001.3) en een ruwwandige kom van het type Niederbieber 104 (vnr 
21.001.4). 

 
Naast de bovenstaande vormen zijn ook nog drie losse scherven aangetroffen die niet daarbij 
horen en waarschijnlijk als opspit beschouwd kunnen worden. Het aardewerk dateert deze grafkuil 
in de periode na het begin van maar ook voor het midden van de 2e eeuw n. Chr. Zoals gebruikelijk 
in graven zijn ook in dit graf bekers en een kruik meegegeven. Het bord, dat veelal ook in graven 
voorkomt in combinatie met bekers en kruiken, ontbreekt echter. 
 
Grafkuil S4.8 
In deze grafkuil is één gladwandige scherf verzameld. Deze scherf, afkomstig van een Rijnlandse 
kruik, kan niet nader in de Romeinse tijd gedateerd worden. 
 
Aardewerkconcentratie S4.25 
De aardewerkconcentratie is binnen de kringgreppel naast het inhumatiegraf gelegen. Deze 
aardewerkconcentratie bestaat uit 20 scherven.38 Het aardewerk is afkomstig van drie potten: een 
bord van terra sigillata, een ruwwandig bord en een ruwwandige pot. Van de eerste twee zijn de 
meest kenmerkende fragmenten, de randen en delen van de bodem, bewaard gebleven van de 
derde alleen fragmenten van de bodem. 
 
1. Terra sigillata bord, Dragendorff 18/31 (0-25% compleet). Het bord is verweerd, de rode 

deklaag aan de buitenzijde is verdwenen. Resterende hoogte bord 4,3 cm. Ø rand 19,0 cm. (vnr 
22.001.2). 

2. Ruwwandig bord, Niederbieber 112 (25-55% compleet). Het bord is aan de buitenkant beroet. 
Hoogte bord 5,7 cm. Ø rand 25,0 cm. Ø bodem 20,0 cm. (vnr 22.001.3). 

3. Ruwwandige standamfoor (0-5% compleet). Van deze pot is alleen een fragment van het 
tweeledige handvat aangetroffen (vnr 22.001.4). 

 

 

Afb. 20. Het aardewerk uit aardewerkconcentratie S4.25: terra sigillata bord van het type 
Dragendorff 18/31 (vnr 22.001.2) en ruwwandig bord van het type Niederbieber 112 (vnr 22.001.3). 

 
Het aardewerk dateert de aardewerkconcentratie in de Severische periode tot het begin van de 
Tetrarchie (vanaf 190 tot in de late 3e eeuw n. Chr.). Aangezien het om een tweetal borden gaat in 
een grafheuvel maar niet in het graf zelf is de kans groot dat het om een restant van een 
dodenmaal, novemdialis cena, gaat dat op de negende dag van de rouw genuttigd werd.39 Het 
serviesgoed van een dergelijk dodenmaal werd, soms gebroken, in een kuil nabij het graf 
gedeponeerd. 

 

38
 Hieronder bevindt zich één scherf met glazuur die in de Nieuwe tijd te dateren is dat als een intrusief element beschouwd kan 

worden, mogelijk te wijten aan het ploegen en de egalisatie van het terrein. 
39

 Hanut & Henrotay 2014, 24-26. 
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Conclusie 
Het aardewerk dat aangetroffen is op het grafveld kan gebruikt worden om twee van de 
onderzoeksvragen (ten dele) te beantwoorden. Hierbij zijn onder andere deelantwoorden zoals de 
datering en conservering van het grafveld te geven. Daarnaast heeft het aardewerk ook een inzicht 
in het gebruik van het grafveld en de gebruiken inzake het grafritueel. 
Het aardewerk is sterk gefragmenteerd. Ook al zijn de verschillende potten compleet in het graf 
bijgezet, na verloop van tijd zijn deze toch in scherven uiteengevallen. Met een gemiddeld gewicht 
van 5,4 gram heeft het een hoge fragmentatie. Een illustratie van de postdepositionele processen 
die het grafveld aangetast hebben, is de middeleeuwse scherf in de Romeinse grafkuil. Deze zal 
daar door landbewerking of bioturbatie terecht gekomen zijn. De conservering is slecht, veel van de 
deklagen en oppervlakken van de scherven zijn aangetast. 
De gesloten contexten, de beide grafkuilen en de aardewerkconcentratie, zijn te dateren in de 2e en 
3e eeuw n. Chr. Het aardewerk dat bij de aanleg van de proefsleuven verzameld is laat juist een 
sterke 1e - en vroeg 2e-eeuwse component zien. Door het aandeel van deze scherven is de 
verwachting dat op het grafveld ook graven uit de 1e eeuw n. Chr. te verwachten zijn. Al met al een 
beeld dat qua gebruiksduur vergelijkbaar is met andere grafvelden in het rivierengebied. 
Nauwgezette uitspraken over de absolute gebruiksduur van het grafveld kunnen op basis van het 
aardewerk nog niet gedaan worden op basis van het proefsleuven onderzoek. 
Het aardewerk uit de grafkuilen en aardewerkconcentratie kan gerelateerd worden aan gebruiken 
en gewoonten in de Romeinse periode. Een standaard grafinventaris van een bord, beker en kruik 
komt in veel grafvelden voor. En ook restanten van dodenmaaltijden worden vaker op grafvelden 
aangetroffen, zowel binnen grafheuvels als in de kringgreppels daaromheen. 
 
 
3.3.2 Middeleeuws aardewerk  

(J.T. Verduin) 
 
In totaal zijn 159 scherven uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd gevonden. Hiervan dateren 81 
scherven in de Late Middeleeuwen, in de periode 1200-1450. De resterende 78 scherven dateren 
in de Nieuwe tijd, in de periode 1500-1650. De determinaties zijn weergegeven in tabel 3.  
 
Late Middeleeuwen 
Onder het laatmiddeleeuwse materiaal zijn duidelijk verschillende fases te herkennen. Er lijkt een 
vroege component aanwezig te zijn, gevormd door 13e-eeuwse kogelpot, en Maaslands wit 
aardewerk. Het vroegste laatmiddeleeuwse materiaal, kogelpot aardewerk met ribbels erop, is 
onder meer afkomstig uit de paalkuilen die naast de steenbouw zijn aangetroffen. Deze 
kogelpotscherven hebben een bruin baksel en een magering met schelp, zand en gebroken kwarts. 
De overige kogelpotscherven hebben een magering met zand of met zand en gebroken kwarts. 
Van Maaslands wit aardewerk is slechts één scherf aangetroffen. Dit is een fragment van een 
tweeledig oor met loodglazuur, afkomstig van een kan (1225-1400, V28).  
Daarnaast is een 14e-eeuwse fase in het aardewerk aanwezig. Uit de 14e eeuw is voornamelijk 
grijsbakkend gedraaid aardewerk, roodbakkend aardewerk, Elmpt aardewerk en steengoed zonder 
oppervlaktebehandeling gevonden. De grijsbakkende gedraaide scherven zijn afkomstig van 
minimaal vier individuele potten. Twee daarvan zijn kommen met een manchetrand (1300-1425, V2 
en V11). Onder het roodbakkende aardewerk is onder andere een standlob van een voorraadpot 
(1350-1450, V6) aanwezig. Hierop zitten ingekraste lijnen. Het steengoed zonder 
oppervlaktebehandeling (1300-1400) is afkomstig uit Siegburg, in het Duitse Rijnland.  
Het blauwgrijze aardewerk met een Elmpt baksel (1300-1350), bevatte onder andere een worstoor 
(V26) en een fragment van een geknepen standring met zandmagering (V9). Elmpt aardewerk is 
handgevormd aardewerk, vaak met een gedraaide rand. Er zijn waarschijnlijk verschillende 
productiecentra geweest in het Nederrijnse en Maasgebied (o.a. Elmpt en Oosterbeek). De 
buitenzijde van het baksel is reducerend gebakken en is vaak donkergrijs. Het baksel is wit tot 
lichtgrijs op de breuk. Elmpt aardewerk komt al in contexten uit de Volle Middeleeuwen voor vanaf 
ca. 1100. De looptijd van dit aardewerk is tot ca. 1375. Het Elmpt uit Odijk komt uit een 14e-eeuwse 
productiefase van deze aardewerksoort, ca. 1300-1350.  
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Omdat er tijdens het proefsleuvenonderzoek relatief weinig middeleeuwse scherven zijn 
opgegraven, is het moeilijk om een vergelijking te maken met vergelijkbare vindplaatsen, 
bijvoorbeeld opgravingen binnen het tracé van de Betuweroute. Op de vindplaats “Stenen 
Kamer/Linge” is een omgracht stenen gebouw opgegraven: Huis Avezaath.40 Dit gebouw heeft 
verschillende hout- en steenbouwfasen gehad tussen ca. 1250 en 1570. Het aardewerk uit de 
middeleeuwse vulling van de gracht (tot ca. 1500) bestond hier voornamelijk uit gedraaid grijs 
aardewerk, roodbakkend aardewerk en steengoed zonder oppervlaktebehandeling. Dit zijn 
dezelfde soorten als in de 14e-eeuwse fase van Odijk zijn aangetroffen. Voor een betere 
vergelijking van de complexen zal gewacht moeten worden tot een (eventuele) opgraving van 
vindplaats 2 in Odijk. Tot nu toe kunnen er nog geen uitspraken gedaan worden over de functie of 
de rijkdom van de middeleeuwse vindplaats op basis van het aardewerkspectrum.  
 

 
 

Nieuwe tijd 
Het aardewerk uit de Nieuwe tijd komt uit de aanlegvondsten (V11) en uit spoor 1 in werkput 3 (V2 
en V7). Tussen de aanlegvondsten is vooral 16e-eeuws materiaal aanwezig, o.a. steengoed, 
roodbakkend aardewerk en majolica. In de grachten zit vooral aardewerk uit de tweede helft van de 
16e eeuw en uit de eerste helft van de 17e eeuw. Dit bestaat uit steengoed, rood- en witbakkend 
aardewerk en faience.  

De scherven zijn te dateren in de periode 1500-1650. Veel roodbakkende scherven waren te klein 
om aan een vorm of type toe te kunnen schrijven en konden dus niet strak gedateerd worden. Eén 
(voorraad)pot en één olielamp (beide V7) zijn in het roodbakkende materiaal herkend. Beide 
dateren waarschijnlijk in de tweede helft van de 16e eeuw. Het fragment Nederlandse majolica 
(V11) is afkomstig van een bord met kobaltdecoratie, blauwe decoratie. Dit bord dateert tussen 
1525 en 1575. Ook van Nederlandse faience is een bordfragment met kobaltdecoratie gevonden 
(1600-1800, V7). Het steengoed met zoutglazuur dateert mogelijk allemaal in de 16e eeuw. Eén 
van de fragmenten heeft een bloem-applique (V11). Het steengoed en het witbakkende aardewerk 
waren te gefragmenteerd om aan vormen toe te kunnen schrijven. Het aardewerk uit de Nieuwe tijd 
is normaal gebruiksaardewerk. Er zitten geen bijzonder rijke stukken tussen. Zeer waarschijnlijk is 
het aardewerk afkomstig van een huishouden van een nabijgelegen boerderij.  
 

 

40
 Verhoeven & Brinkkemper 2001. 

Tabel 3: Aardewerk uit de Late Middeleeuwen: 

Soort Aantal scherven MAI 

Grijsbakkend aardewerk 23 4 

Blauwgrijs aardewerk: Elmpt 28 3 

kogelpotaardewerk 12 4 

Maaslands wit aardewerk 1 1 

Roodbakkend aardewerk 10 4 

Steengoed zonder opp. Behandeling 7 3 

Totaal: 81 19

Tabel 4: Aardewerk uit de Nieuwe tijd: 

Soort Aantal 

scherven 

MAI 

Faience 1 1 

Majolica 1 1 

Roodbakkend aardewerk 59 17 

Steengoed met opp. behandeling 14 11 

Witbakkend aardewerk 3 3 

Totaal: 78 33 
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3.3.3 Glas  
(L.M.B. van der Feijst) 

 
Er zijn twee fragmenten van glas aangetroffen tijdens het onderzoek. Het eerste fragment (vnr 22) 
bestaat uit een stuk vlakglas van ca. 4mm dikte met afmetingen van 4 x 1,5 cm. Het glas is helder, 
maar violet gekleurd. Op alle vlakken, ook de breukvlakken is sprake van irisatie. Er zijn geen 
kleine luchtbelletjes opgesloten in het glas. De irisatie geeft het glas echter niet zijn opvallende 
kleur. Op een breuk is te zien dat middenin het glas kleurloos helder is. Vermoedelijk betreft het 
gebrandschilderd glas. Het glas is aangetroffen tussen de resten van grafgiften in spoor S4.25, die 
hoog in de bouwvoor tevoorschijn kwamen. Een Romeinse datering is niet onmogelijk, maar eerder 
onwaarschijnlijk. 

Het tweede fragment glas is eveneens afkomstig uit de bouwvoor in werkput 4 (vnr 13). Het betreft 
een ca. 1,5 mm dik enigszins gebogen stukje doorzichtig groen glas. Op de buitenzijde zijn vrij 
diepe graveersporen aanwezig in de vorm van een enkelvoudige band. De band is niet net 
afgewerkt en lijkt gemaakt op een draaischijf. De vorm en kleur van het glas doet vermoeden dat 
het fragment afkomstig is van een wijnkelk beker uit de 17e eeuw. Ook dit glasfragment is 
gevonden ter hoogte van het Romeinse grafveld maar dateert van jonger datum. 
 
 
3.3.4 Metaal  

(L.M.B. van der Feijst en J. Langelaar) 
 
Inleiding 
Naast het regulier metaaldetectiewerk hebben zes vrijwilligers tijdens de opgraving rondgelopen op 
zoek naar metaalvondsten. Het resultaat was een flinke zak metaal (ca. 200 stuks). Onder de 
vondsten zijn ook enkele oudere stukken die toegeschreven kunnen worden aan de Romeinse tijd 
of aan de 15e maar vooral de 16e /17e-eeuw. Ongeveer 90% van het metaal dat is verzameld 
tijdens de opgraving en het metaaldetectiewerk kan worden omschreven als schroot en stadsafval.  
Al het metaal is afkomstig van het perceel deelgebied De Heuveltjes. De determinatietabel is 
weergegeven in bijlage 1. 
 
Resultaten 
Het metaal kan grofweg worden ingedeeld in drie perioden: De Romeinse tijd, de Laat-Romeinse 
tijd en de Late Middeleeuwen/Nieuwe tijd. Voor een klein deel van de vondsten, vooral 
gereedschappen, is niet zeker aan welke periode ze vallen toe te schrijven. Dit wordt veroorzaakt 
doordat bepaalde gereedschappen sinds de Romeinse tijd hun vorm behouden. De aard van de 
Romeinse vindplaats ( een grafveld ) en de context waarin deze vondsten zijn gedaan 
(middeleeuwse grachten) laat echter toe ze toe te schrijven aan de Middeleeuwen. 
De vondsten worden hieronder naar periode beschreven 
 
De Romeinse tijd 
Er zijn vier vondsten die aan de Romeinse tijd kunnen worden toegeschreven. Het betreft een 
vroege schijffibula, voet van een niet nader te determineren fibula, een armbandje en een 
gesmolten plak brons. De laatste is afkomstig uit de afdekkende laag in het grafveld in werkput 4, 
boven de graven. 
De schijffibula(vnr 18) is gevonden door de heer T. Bransen en betreft een schijffibula waarvan de 
oorspronkelijke vorm van de schijf verloren is gegaan. Deze kan vierkant, rond of ruitvormig zijn 
geweest. De huidige vorm is ruitvormig, gelijk aan type Heeren/van der Feijst 37a of type 37e.41 In 
het midden van de schijf bevindt zich een platte, ronde verhoging, vormgegeven als een 
concentrische cirkel. Aan de achterzijde scharniert de speld door middel van een wangenscharnier. 
Spelden van dit type kunnen gedateerd worden vanaf ca. 30 n. Chr. Tot 100 n. Chr. Qua 
verspreiding kan gesteld worden dat het type vooral in verband gebracht kan worden met de Limes. 

 

41
 Heeren en van der Feijst 2017. 
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Van de hand van de heer Verburgh is de tweede fibula: een voet van een draadfibula met 
rondgezette naaldhouder. Een type valt niet meer te bepalen. 
Van ongeveer dezelfde datering als de schijffibula is de armband (vnr 20). Hiervan is ongeveer de 
helft bewaard gebleven. Het betreft een in doorsnede ronde pin, welke eindigt in een uivormige 
knop. Armbanden van dit type worden veelvuldig op zowel rurale als meer stedelijke vindplaatsen 
aangetroffen.  
Van het derde object kan niets gezegd worden over de oorspronkelijke vorm, er resteert slechts 
een amorf stuk gesmolten brons. Gesmolten brons wordt vaak aangetroffen op crematiegrafvelden 
uit de Romeinse tijd, in het bijzonder in graven waarin de verbrande resten van de brandstapel zijn 
meegegeven in het graf, hetzij in het graf zelf, hetzij als bijzetting in het grafmonument. De 
gangbare verklaring is dat de dode een lijkwade aan heeft gekregen, met zijn of haar persoonlijke 
kledingvoorwerpen als fibulae, sieraden, kledingfournituur en bijvoorbeeld schoenen met ijzeren 
spijkertjes. De verbrande resten ervan kunnen bij het meer onwillekeurig verzamelen van de resten 
uit de brandstapel in het graf terechtkomen. 
 

 

Afb. 21. Wijster Haarnaald, armband en Schijffibula.  

 
De Laat-Romeinse tijd 
Door vrijwilliger B. Verburgh is een haarnaald fragment gevonden die de kenmerken vertoont van 
een zogenaamde Wijster Haarnaald. Dergelijke naalden zijn voor het eerst aangetroffen te Wijster 
in Drenthe en sinds de studie van H.W. Böhme als typenaam verspreid geraakt. De naald kan het 
best omschreven worden als een paddenstoelvormige knop op een lange pen, welke voor 
ongeveer twee derde vanaf de bovenzijde versierd is. De versiering bestaat uit rillen en 
gefacetteerde geometrische vlakken. Bovenop de knop is meestal een stervorm gesneden, 
bestaande uit drie toch acht stralen. 
Spelden van het type Wijster worden ongeveer in de eerste helft van de 5e eeuw gedateerd. 
 

 

Afb. 22.Hooivork en Mijt Utrecht. 
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Late Middeleeuwen /Nieuwe tijd 
Het grootste deel van de metaalvondsten is afkomstig uit de verstoorde laag boven de 
steenbouwresten en uit de vullingen van de grachten en greppels rondom voormalige hofstede 
Vinkenburg. De vondsten kunnen het best beschreven worden als een allegaartje van verschillende 
vondstcategorieën. Na de sloop van de opstallen van de Vinkenburg zullen de grachten gedempt 
zijn met puin. Hierin zijn allerhande vondsten terechtgekomen afkomstig van de opstallen, maar 
ook gebruiksvoorwerpen en munten. Voorts is het een eeuwenlang gebruik om de te bewerken 
gronden aan te rijken met stadsafval uit beerputten en dergelijke. Ook de percelen van De 
Heuveltjes zijn op een dergelijke manier van afval uit de Nieuwe tijd voorzien. 
Het probleem met veel metaalvondsten uit de Late Middeleeuwen en het begin van de Nieuwe tijd 
is een onzekere, ruime datering. De geschiedenis van het landgebruik helpt daarbij dus niet. 
De vroegste metaalvondst is afkomstig uit de 15e eeuw. Het betreft een gegoten vrij massieve 
vingerhoed die met de hand geput is. Een dergelijke vondst kan echter vrij lang in gebruik zijn. Uit 
de 16e eeuw zijn een sleutel met niervormig handvat (vnr 11), een sierknop (vnr 1), een furket (vnr 
6), een mespommel (vnr 19), een riemhanger (vnr 7) en een mijt afkomstig. Ook deze vondsten 
kunnen nog in de 17e eeuw gebruikt zijn. De mijt (vnr 11), een klein verzilverd muntje, is geslagen 
te Antwerpen onder Karel V ergens in het midden van de 16e eeuw, maar blijft tot in de eerste helft 
van de 17e eeuw in gebruik als 48e stuiver. Ook het furket kan niet nader gedateerd worden als 
parallel lopend met het gebruik van het musket: begin 16e eeuw tot eind 17e eeuw. Van de furket is 
alleen de boogsteun bewaard gebleven. 
Deze datering geldt tevens voor de volgende gebruiksvoorwerpen die echter vanwege hun omvang 
en vorm wel met de bebouwing geassocieerd kunnen worden. Het betreft een complete ijzeren bijl 
(vnr 27) een complete ijzeren haak voor een steel met eendenbek (vnr 9), een hartvormig 
hengseloog van een emmer uit ijzer (vnr 7), een restant van vermoedelijk een houtbeitel (vnr 10), 
een complete tweetandige hooivork (vnr 11), bouwbeslag als een gehengduim (vnr 11), raamlood 
(vnr 6), een muuranker (vnr 1) en een uitloop van een bronzen tapkraan (vnr 19). De hoeveelheid 
aan metaalvondsten geeft inzicht wat in potentie nog te vinden zal zijn in de grachten en de laag 

met puinresten: veel (grote stukken) metaal dat allerhande 
functie gehad heeft in gebouwdelen als beslag, maar ook 
andere gebruiksvoorwerpen die tot de inventaris van de 
hofstede zullen hebben behoord. 
Van de jongere, kleinere vondsten uit de bouwvoor is een 
koppeling aan de context van de Vinkenburg minder voor 
de hand liggend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afb. 23. Een furket in actie. Naar Jacob Gheijs 1607. 

 
Besluit 
De metaalvondsten die gedaan zijn tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn hoofdzakelijk afkomstig 
van het terrein De Heuveltjes. Hier is echter, gezien het detectieonderzoek door de vrijwilligers, ook 
stadsafval terechtgekomen. De vondsten zijn afkomstig uit de Romeinse tijd en de Late 
Middeleeuwen/ Nieuwe tijd. De Romeinse vondsten hebben ongetwijfeld een samenhang met het 
grafveld. Een knip in het middeleeuwse materiaal valt echter nauwelijks te maken. Enkele vroege 
stukken zijn weliswaar herkend, maar veel vondsten lopen enkele honderden jaren door in datering. 
De afmetingen en de context van veel vondsten wijzen echter direct naar de hofstede Vinkenburg. 
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3.3.5 Menselijk bot  
(A. Pijpelink en L.M.B. van der Feijst) 

 
De menselijke resten die zijn aangetroffen tijdens dit onderzoek zijn niet onderzocht maar op de 
vondstlocatie herbegraven. Er zijn vier fragmenten menselijk gecalcineerd bot aangetroffen met 
een totaalgewicht van 5 gr. De fragmenten zijn allemaal afkomstig uit werkput 4 en boven de 
graven aangetroffen. De fragmenten kunnen niet worden gedetermineerd. 
Eveneens in werkput 4 is een menselijk skelet aangetroffen. Het skelet is op de rug gelegen met 
het hoofd richting het zuidwesten. Gezien het behoudende karkater van het onderzoek is het skelet 
niet uitgeprepareerd. Wel is een ongeveer een lengte bepaald,het skelet is ca. 170 cm lang. 
Hoewel zacht en broos, is het bot nog in goede staat. Hiermee kan alleen gesteld worden dat het 
skelet toebehoord heeft aan een volwassene of jong-volwassene. 
 
 
3.3.6 Natuursteen en keramisch bouwmateriaal  

(M.J.A. Melkert) 
 
Inleiding 
Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn in totaal 8 stuks keramisch bouwmateriaal verzameld, 
samen 4,7 kg, en 5 stuks natuursteen, samen 199 gr. Het bouwmateriaal is bijna volledig afkomstig 
uit grachten in werkput 1 en 2, het natuursteen komt zowel uit het Romeinse grafveld (vindplaats 1) 
als uit een laag in werkput 5 (vindplaats 2). Alle vondsten zijn gefragmenteerd, maar de 
conservering is goed. 
 
Keramisch bouwmateriaal  
Het keramische bouwmateriaal bestaat uit bakstenen, plavuizen en een dakpan. De herkenbare 
artefacten zijn in slechts twee vondstnummers verzameld: twee stuks in vnr 2 uit gracht S2.1 en 4 
stuks (plus een brokje) in vnr. 7 uit gracht S1.1.42  
Daarvan zijn met name alle drie vondsten van bakstenen opmerkelijk. Vnr 2-1 is een 
middenfragment, fijn zandig, dof oranje van kleur en vrij licht van gewicht, met een bros baksel en 
een complete dikte van 5,2 cm. Het brosse baksel doet een vroege datering vermoeden, maar de –
geringe- dikte past daar niet bij.43 Het zou ook om een te zacht gebakken steen kunnen gaan. Het 
baksel is afwijkend van vnr 7-1, een groot formaat baksteen met een complete breedte van 13,5 cm 
en een complete dikte van 6 cm. Deze steen is vrij zacht tot matig hard gebakken, vrij grof van 
textuur en heel ongesorteerd bezand. Het formaat wordt in Utrecht in de 15e eeuw aangetroffen, 
elders (bijvoorbeeld rond Nijmegen en ‘‘s-Hertogenbosch) al in de 14e eeuw.44 De grote baksteen is 
echter hergebruikt, want er zijn mortelresten rondom aanwezig, ook op het breukvlak. 
Het derde exemplaar is misschien nog het meest interessant, want dit lijkt eerder een fragment van 
een grote baksteenplavuis te zijn. De incomplete breedte bedraagt maar liefst 14 cm, terwijl de 
complete dikte slechts 4,5 cm is. Die combinatie is van bakstenen niet bekend. Als het toch om een 
baksteen zou gaan, wijst de grote breedte in combinatie met de matig harde kwaliteit op een 
vroege datering. Ook dit baksel is vrij grof en de bezanding zeer grof met grind tot 1 cm. De steen 
is roodbruin van kleur en één breed vlak is iets ingezakt; mortelresten zijn niet aanwezig.  
In hetzelfde vondstnummer als het fragment brosse baksteen is ook een randfragment van een 
golfpan aangetroffen (vnr 2-2). Het fragment is roodbakkend, vrij poreus en heeft een opvallend 
grote wel (golfrand). Dit type dakpannen komt vanaf de 16e eeuw in gebruik.45  
 
 
 
 

 

42
 Er komt ook nog een brokje grofkeramiek, vermoedelijk van een baksteen, als aanlegvondst uit werkput 3 (vnr 11). 

43
 Eigen database auteur. 

44
 Jansen 1983; De Vries et al. 2004; Hundermark 2012;  

45
 Hollestelle 1976; De Vries 1986. 
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In hetzelfde vondstnummer als de grote, hergebruikte baksteen en de mogelijke baksteenplavuis 
zijn tevens twee fragmenten van helder oranje, ongeglazuurde plavuizen gevonden. Vnr 7-3 heeft 
een complete dikte van 2,5 cm en zal van een groot formaat plavuis afkomstig zijn; het is een 
hoekfragment met een maximale lengte van 17,5 cm. De plavuis heeft rechte, glad afgestreken 
zijkanten. Vnr. 7-4 is met een complete dikte van 1,2 cm van een aanzienlijk dunner plavuisje 
afkomstig. Hoewel er met name in de Late Middeleeuwen veel variatie te zien is in de dikte van 
plavuizen, komt een dikte van minder dan 1,5 cm in feite pas vanaf de 17e eeuw voor.46 Beide 
plavuizen bezitten dezelfde fijnkorrelige textuur.  
 
Natuursteen 
Het natuursteen bestaat uit een gebarsten zwerfsteen, 3 gebroken grindjes en een fragment daklei. 
Daarvan zijn de grindjes aangetroffen bij een crematiegraf (vnr 21, S4.2) en bij een 
aardewerkconcentratie in de kringgreppel van het inhumatiegraf (vnr 22, S4.25). Ze zijn van 
kwartsiet en meta-zandsteen en mogelijk verbrand, want erg dof grijs van kleur, maar dit is niet te 
zien aan barsten of een scherpe breuk. De zwerfsteen komt weliswaar uit de bouwvoor, eveneens 
in werkput 4, maar is een nogal opvallende steen. Het is een middelgroot fragment van een 
noordelijke (glaciale) zwerfsteen die bijna volledig uit roze veldspaat bestaat met lokaal wat zwarte 
spikkels van kleine pyroxeenkristallen en met een gladde, witte verweringshuid. De steen is 
gebarsten en laat duidelijke scheurvorming zien. Het is mogelijk dat deze opvallende steen bij het 
grafveld hoort, temeer daar in hetzelfde vondstnummer ook Romeins aardewerk voorkomt. 
Het fragment daklei is afkomstig van vindplaats 2 en aangetroffen in spoor S5.14 (vnr 26). Het is 
gemaakt van een fijnkorrelige en vrij gladde, zwart leisteen en de grote dikte van 9,6 mm maakt 
een middeleeuwse datering waarschijnlijk. 
 
Conclusies  
Van de vondsten bouwmateriaal en natuursteen behoren vier van de vijf natuurstenen 
waarschijnlijk bij het Romeinse grafveld. Er zijn geen bewerkte stukken bij, wel een opvallende, 
gebarsten steen. Deze is echter in de bouwvoor ter plaatse gevonden en niet in een grafcontext. 
De vijfde natuursteen hoort bij de middeleeuwse steenbouw van vindplaats 2 en is een fragment 
dikke daklei. 
Het bouwmateriaal is bijna volledig verzameld in twee grachten van vindplaats 2. Hoewel hier 
enkele oudere, hergebruikte stukken bij zijn, wijzen met name de dakpan en de oranje, 
ongeglazuurde plavuizen op een datering van de context in de 16e-17e eeuw. Dit komt overeen met 
de datering van het aardewerk uit dezelfde vondstnummers. Een opmerkelijke vondst is een 
baksteen met grote breedte en relatief geringe dikte; mogelijk gaat het hier om een 
baksteenplavuis.  
 
 
 
 

  

 

46
 Eigen database; zie ook Gawronski & Veerkamp 2005. 
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4 De biografie van het Burgje en de Vinkenburg 

4.1 Transformatieprocessen 

De aan onderzoek onderhavige percelen hebben in het verleden historici al geïnteresseerd in de 
geschiedenis er van. Het belangrijkste onderwerp is daarin de vraag geweest hoeveel Stenen 
Kamers of Hofstedes er nu precies geweest zijn. Deze vraag heeft zich aangediend bij onderzoek 
naar de geschiedenis van het Burgje, waar drie namen opdoemden: De Vinkenburg 
(Wynckenborg), Terborch en Het Burgje. De kwestie wordt beknopt samengevat door M. 
Donkersloot-De Vrij: twee auteurs, C. Dekker en M. Kemp, hebben beiden hun onderzoekstrategie 
en gevolgtrekkingen. Dekker ziet het Burgje als de locatie van woonplaats van Willem van Odijk, 
terwijl Kemp door historisch literatuuronderzoek aantoont dat er twee locaties moeten zijn: het 
oudere Het Burgje (=Terborch) en hofstede Vinkenburg. Donkersloot- De vrij stelt vervolgens 
hardop de vraag waar de geometrische indeling van een fors tuincomplex van een buitenplaats op 
meerdere topgrafische kaarten uit de 18e eeuw aan toe hebben behoord. Mogelijk duidt dit 
tuinencomplex, waarvan de te onderzoeken percelen De Heuveltjes en het Burgje onderdeel van 
zijn, op de aanwezigheid van een kasteelterrein.47 Donkersloot- De Vrij besluit dat deze vraag 
alleen beantwoord kan worden door archeologisch-bodemkundig onderzoek. 
Archeologische resten in de bodem worden echter blootgesteld aan veranderingen van het 
landschap, het zij door de natuur (rivieren, geulen, afzettingen, verspoelingen), hetzij door 
menselijk handelen (landbewerking, graven, egaliseren). Voor beide perioden dienen zich dan twee 
vragen aan: aan welke transformatieprocessen hebben zowel het oudere Romeinse (het grafveld) 
en het jongere (laat-) middeleeuwse landschap blootgesteld gestaan en wat zijn de mogelijke 
gevolgen geweest van de meest recente agrarische activiteiten voor beide periodes. 
Er vallen hiervoor meerdere bronnen te raadplegen: het (gravend) fysisch-geografisch en 
archeologisch onderzoek, luchtfotografie, historische bronnen en de AHN. Lokale bronnen als de 
vroegere landeigenaren zelf zijn vrijwel nooit bij het onderzoek voor handen, iets waar Odijk echter 
een uitzondering op is gebleken. 
 
Het landschap gedurende de Romeinse tijd was geheel anders dan in de Middeleeuwen en 
tegenwoordig. De Kromme Rijn had nog vrij spel en zocht meanderend zijn weg. Hoog water in de 
winter en lente zorgde voor afzettingen van slib en klei, of voor doorbraken (crevasses) van de 
rivierloop. Oeverwallen werden afgezet. Op de droge oeverwallen kon worden gewoond en 
begraven. De watervoerende geul van de Rijn lag gedurende de Romeinse tijd veel dichter bij het 
onderzoeksgebied, maar migreerde steeds verder naar het oosten. Tegelijkertijd heeft de Lek in de 
Romeinse tijd de hoofdstroom van het water overgenomen; de Rijn voerde steeds minder water af. 
Nog steeds bleef de Rijn echter buiten zijn oevers treden, pas tegen het einde van de 4e eeuw 
begon een sterk verlandingsproces. 
Het boven beschreven proces geeft aan dat, op incidentele overstromingen na, bewoning ten 
westen van de Rijn heel goed mogelijk was, en dat latere ingrijpende overstromingen beperkt zijn 
geweest. Dit wordt ondersteund door de bevindingen van RAAP in 2015, tijdens een opgraving bij 
de nabij gelegen kruising Singel -N229 waar meerdere op elkaar gelegen cultuurlagen zijn 
aangetroffen, van elkaar gescheiden door dunne schone oeverafzettingen.48 Het ‘Romeinse 
landschap’ lijkt dus beperkt aangetast door latere natuurlijke processen.  
 
Vanaf 1122 wordt de Rijn bij Wijk bij Duurstede afgedamd, waardoor winterse overstromingen tot 
het verleden behoorden. Dit maakte een ontginning van onder andere de gebieden rond Odijk 
mogelijk. Van resultaten van deze ontginningsactiviteiten zijn topografische kaarten uit de 16e eeuw 
beschikbaar.49 Op de kaarten valt te zien dat het landschap ter hoogte van het onderzoeksgebied 
ingedeeld werd in ‘honden’ en ‘morgen’, feitelijk lange smalle percelen afgescheiden door greppels. 
De greppels dienden ter afwatering en droogmaking van het gebied, om het zo geschikt te maken 
voor aanplant. Jaarlijkse bemesting zorgde vervolgens voor het fenomeen ‘bolle akkers’, waarbij 

 

47
 Donkersloot-De Vrij 1995, Kemp, 1986 I en II en Dekker 1983.  

48
 Schute 2015. 

49
 Zie hiervoor Kemp 1986II, afb. 2 en 7. 
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het midden van de akker hoger was. Daar waar het ‘Romeinse landschap’ in de periode van 
ontginning nog vrij dicht aan het oppervlak lag, zal dit dus verstoord zijn door de vele greppels in 
het gebied. Waar er sprake is van meerdere jongere oeverafzettingslagen, zal dit minder aan de 
orde zijn. Op andere, jongere, topografische kaarten uit de 17e en 18e eeuw valt te zien dat de 
percelen van het onderzoeksgebied onderdeel lijken uit te maken van een grote tuin van een 
buitenplaats.50 Deze toewijzing is echter onzeker, gezien het ontbreken van directe verwijzingen 
naar een kasteel in de registers. In ieder geval kan worden verondersteld dat de percelen, al dan 
niet onderdeel uitmakend van een dergelijke buitenplaats, intensief bewerkt werden, wat eveneens 
voor verstoringen kan hebben gezorgd door ploegen of de aanleg van boomgaarden. 
De grootst bekende verstorende factor van het bodemarchief blijft echter de ruilverkaveling 
halverwege de 20e eeuw. Kleinere landschappelijke eenheden werden toen samengevoegd. Er 
werd aan bodemverbetering gedaan met de aanleg van drainages, terwijl nog glooiende delen van 
het land vlak werd geschoven met grootmaterieel. Vele hoger gelegen vindplaatsen zijn op die 
manier verdwenen. Helaas zijn de precieze bodemingrepen hiervan vaak niet bekend, net zo min 
als de aard van de bebouwing gedurende de periode na ontginning. 
 
Fysieke aanwezigheid ter plaatse levert soms wel informatie over de (sub)recente biografie van een 
onderzoeksgebied. Dit is het geval wanneer huidige grondeigenaren gronden meerdere generaties 
in bezit hebben. Voor wat betreft het onderzoeksgebied leverden gesprekken met voormalig 
eigenaar Dhr. Mocking, de boer die de westelijk van het onderzoeksgebied gelegen percelen in 
gebruik heeft (Achterdijk 35) en de eigenaar van de percelen oostelijk van het onderzoeksgebied 
(Vinkenburgweg 2) meer inzicht. Navraag over de ruilverkaveling leverde op dat van grote ingrepen 
geen sprake lijkt te zijn. Dit lijkt ongeveer te kloppen als we de perceelstructuren vergelijken met de 
18e-eeuwse kaarten. De heer Mocking wist te vertellen dat zijn betovergrootvader het perceel De 
Heuveltjes aankocht in 1811 en het destijds in gebruik heeft genomen als boomgaard. De functie 

van hoogstam boomgaard verloor het terrein 
pas in 1981. Volgens de buurman zijn 
destijds de fruitbomen ‘op oude wijze’ gerooid 
waarbij de boomstronken zijn uitgegraven en 
het terrein enigszins is vlak geschoven. 
Hierna is het perceel De Heuveltjes in gebruik 
genomen als akker/grasland. De percelen 
rondom het Burgje waren en bleven in 
gebruik als boomgaard.  
Zoals gesteld kan de AHN een rijke bron zijn 
voor toetsing van de door onderzoek 
verkregen gegevens. 51 Op afbeelding 24 zijn 
de actuele maaiveldhoogten weergegeven. 
Duidelijk nog waarneembaar is de smalle 
hoge rug waar op het grafveld zich 
manifesteert. Tevens valt een laagte te zien, 
direct ten oosten en evenwijdig aan het 
grafveld. Dit is mogelijk een oudere verlande 
geul van de Rijn (zie ook afb. 3). Het betreft 
de overgang van oeverafzettingen naar 
komafzettingen die in de werkputten is 
aangetroffen. Opmerkelijk is dat het 
egaliseren de afdruk van het oorspronkelijke 
landschap niet helemaal heeft weggenomen. 

 

Afb. 24. AHN foto met geul en grafveld. Deels naar Eimermann 2010. 

 

50
 Zie Donkersloot-De Vrij 1995.  

51
 Actueel Hoogtebestand Nederland, een digitale kaart met gedetailleerde en precieze hoogtegegevens. 
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Een tweede, meer gedetailleerde opname van de AHN van het onderzoeksgebied is afgebeeld op 
afbeelding 25 (links). Hier zijn met behulp van een schaduwopname de bolle akkers met 
(ontginnings-)greppels nog duidelijk aanwezig op de percelen rondom het plangebied. Zowel de 
percelen ten westen als ten noorden van De Heuveltjes met bolle akkers zijn graslanden of akkers. 
Het resultaat van het egaliseren van De Heuveltjes, en in mindere mate het Burgje moge duidelijk 
zijn, greppels zijn niet of nauwelijks meer te herkennen. Dit loopt in de pas met de resultaten van 
het archeologisch onderzoek, waarbij op de Heuveltjes nauwelijks en op het Burgje veel 
(ontginnings-)greppels zijn waargenomen. De hoge ligging van de graven in de bodem lijkt hiermee 
eveneens verklaard. Hoeveel er weg is van de bodem op de Heuveltjes en het Burgje kan mogelijk 
getoetst worden op het perceel met bolle akkers ten noorden van de heuveltjes. 

 Afb. 25. Links AHN opname met bolle akkers en vlak 
gemaakte akkers, rechts de resultaten op een luchtfoto 
met crop marks. Deels naar Eimermann 2010. 

 
 
Vervolgens staat het vraagstuk van de welbekende crop marks nog overeind. Met het 
gelijkschuiven en uitvlakken van het perceel De Heuveltjes zijn de oudste ontginningsverstoringen 
en daarmee dus ook de hoogste delen van het landschap vrijwel verdwenen. Hoewel er nog 
kringgreppels zijn aangetroffen op zowel de Heuveltjes als het Burgje lijken de vegetatiesporen 
echter weinig met het grafveld van doen te hebben. Plotten we ze op alle bekende resultaten dan 
kan eerder een samenhang met het rooien en uitgraven van de hoogstamfruitbomen gezocht 
worden. Bovendien meet de grootste crop mark cirkel ca. 26m in diameter. Dit is erg fors voor 
Romeinse begrippen en doet eerder aan een tumulus denken dan aan een ´doorsnee´ 
randstructuur. Als laatste kan gesteld worden dat verdere aantasting van het grafveld is gebeurd 
met het omploegen van het terrein; de al gemoveerde hoogst gelegen grafinventarissen zullen over 
het terrein verspreid zijn geraakt en in de bouwvoor zijn opgenomen.  
 
Voor wat betreft de resten van de Vinkenburg lijken de hier boven beschreven transformatie-
processen iets minder invloed te hebben gehad. Het gebouw en haar voorganger(s) zijn gebouwd 
op de overgang van oeverafzettingen naar komklei ofwel boven op de oudere geul. Volgens 
zeggen is vooral grond naar het oosten afgeschoven, de laagte die nu nog waarneembaar is. Dit 
gegeven heeft er voor zorg gedragen dat de nu nog in de grond liggende (sloop) resten nauwelijks 
verstoord zijn. Hiermee ontstaat de hypothese dat het grafveld de resten van de Vinkenburg 
uiteindelijk heeft beschermd. 
  

Bol 

Bol 

Vlak 
Vlak 
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4.2 Conclusies 

De verwachtingen die op grond van het vooronderzoek zijn gesteld, kunnen op basis van het 
huidige onderzoek gedeeltelijk worden bevestigd en moeten gedeeltelijk worden aangepast. Wat 
het grafveld betreft, is dit niet aanwezig ter plaatse van de crop marks op de luchtfoto’s, maar is het 
aangelegd op een smalle voormalige oeverwal naast een verlande geul van de Rijn.  
Opmerkelijk is dat de onderzoeksreden (crop marks) naar het grafveld wel degelijk een grafveld 
hebben opgeleverd. Een causaal verband tussen de archeologische sporen en de crop marks is 
niet aanwezig. Grote delen van de percelen ten noorden en ten zuiden van de Vinkenburgweg 
kunnen daarmee vrijgegeven worden voor verder archeologisch onderzoek. Het grafveld is tijdens 
het onderzoek nauwkeurig begrensd. Het is aangelegd op een smalle rug in het landschap en 
bestaat uit zowel crematie- als inhumatiegraven, afkomstig van bijzettingen gedurende de 1e tot en 
met de 3e eeuw n. Chr. Sommige graven zijn al aangetast, terwijl andere geheel intact zijn 
gebleken. Dit is vooral het geval bij de graven op de flanken van de verhoging. Langs de oostelijke 
rand van het grafveld is een overgang waarneembaar naar komafzettingen. Deze zijn plaatselijk 
echter zeer smal en behoren tot een opvullingslaag van een oudere geul van de Rijn. Provinciaal 
Romeinse grafvelden blijken bij voorkeur in de nabijheid van natte zones aangelegd, het aantreffen 
van een geul lijkt daarmee vanzelfsprekend. De aantasting van het grafveld door bodemroerende 
werkzaamheden is echter van dien mate dat de verwachting kan worden uitgesproken dat nieuwe 
roeringen het verder zullen aantasten of geheel doen vernietigen. De graven liggen zo hoog in het 
huidige landschap dat op voorhand rekening gehouden moet worden met betreding van 
grondmaterieel. Bijvoorbeeld tractorbanden zullen bij het indrukken van de zachte grond graven 
kunnen vernietigen. 
 
Een tweede onderzoeksthema is de ligging van de Limesweg, waarvoor meerdere varianten zijn 
voorgesteld. Deze weg is in het geheel niet aangetroffen. De weg moet op een andere locatie 
worden gezocht. 
 
Een derde onderzoeksonderwerp betreft de aan- of afwezigheid van een hofstede, genaamd de 
Vinkenburg. Deze hofstede is inderdaad aangetroffen op de precieze locatie van een eerder 
uitgevoerd klein onderzoek door T. van Rooijen van de provincie in de vorige eeuw. Het huidige 
onderzoek heeft aangetoond dat deze hofstede een voorganger heeft gekend in de vorm van een 
huisplaats uit de 13e eeuw en dat deze in de 14e of 15e eeuw tot hofstede is verbouwd.  
Opvallend is dat het fundament van een muur al uit hergebruikt steen bestaat. De bakstenen die 
gebruikt zijn dateren uit zowel de 14e/15e eeuw, een dakpan vanaf de 16e eeuw. Wanneer exact de 
Vinkenburg wordt gesloopt en waarom is niet duidelijk geworden.  
Het antwoord hierop ligt in de interpretatie van het 16e- en 17e-eeuwse vondstmateriaal dat vooral 
in de grachten is aangetroffen. Het betreft ofwel resten van de sloop, ofwel resten van elders, 
waarmee de grachten (verder) gedempt zijn. Tekenend is wellicht de baksteen die uit de 17e eeuw 
afkomstig is. Nader onderzoek kan hier antwoord op geven. Het ca. 36 x 36 m grote hofterrein, en 
mogelijk ook de voorafgaande huisplaats, heeft op basis van aangetroffen greppels een toegang 
vanaf de huidige Vinkenburgweg gehad.  
 
Aangaande het Burgje kan gesteld worden dat de gronden die rondom onderzocht zijn een 
agrarisch gebruik kenden en buiten de eigenlijke huisplaats lagen. Alleen een brede gracht is 
aangetroffen, welke qua oriëntatie verband moet houden met het Burgje. De gracht loopt 
evenwijdig aan de Weteringsdijk. 
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4.3 Beantwoording van de onderzoeksvragen 

De onderzoeksvragen die in het Programma van Eisen zijn gesteld zullen hier worden beantwoord 
op basis van de bevindingen van het onderzoek. 
 
1. In hoeverre is de bodemopbouw intact?  

De bodemopbouw is intact op alle onderzoeksgebieden. Echter mist ter hoogte van de ooit 
hoogst gelegen delen, een oeverwal, een flink pakket. Hoeveel dit exact is, kon tijdens dit 
onderzoek niet worden vastgesteld gezien de bewerking van de percelen. 

 
2. Vanaf welke diepte is de bodemopbouw intact?  

De bodemopbouw is intact vanaf ca. 25 cm tot 40 cm onder maaiveld, direct onder de huidige 
bouwvoor. Ter plekke van de huidige boomgaard op deelgebeid Het Burgje is de bouwvoor 
dunner, ca. 25 cm.  

 
3. Hoe ziet de bodemopbouw eruit en hoe verhoudt deze zich tot het archeologische 

booronderzoek van Vestigia uit 2010? Beschrijf en interpreteer dit.  
De bodemopbouw bestaat uit oever- en komafzettingen. Dit is in overeenstemming met de 
resultaten van Vestigia uit 2010. De komafzettingen in het oosten van de Heuveltjes en het 
Burgje zijn echter afgezet in een oude geul van de Rijn.  

 
4. Hoe verhoudt de bodemopbouw zich tot de in Odijk uitgevoerde opgraving (ACVU) en 

de door RAAP uitgevoerde opgraving? Zijn de daar herkende 3 tot 4 bewoningsniveaus 
ook in dit plangebied aanwezig?  
De bodemopbouw op de Heuveltjes en het Burgje is anders dan die te Schoudermantel en bij 
de kruising Singel-N229. Er is daar sprake van meerdere, door schone afzettingen gescheiden 
niveaus. In het huidige onderzoek is slechts een bewoningsniveau aangetroffen. Tevens is 
sprake van een laklaag in een geul in de boomgaard van Het Burgje en in een komgebied in 
werkput 10. De laklaag is niet gedateerd. De laklaag uit het huidige onderzoek lijkt niet op een 
van de door RAAP aangetroffen cultuurlagen. Mogelijk kan de oorzaak gezocht worden in de 
zich verplaatsende geul van de Rijn, welke naar het oosten zorg heeft gedragen voor een 
complexere bodemopbouw.  

 
5. Zijn er binnen het plangebied archeologische resten aanwezig? Zo ja, waaruit bestaan 

deze?  
Er zijn binnen het plangebied archeologische resten aanwezig. Het betreft een provinciaal 
Romeins grafveld, de resten van een hofstede en een gracht van het Burgje. 

 
6. Wat is de ruimtelijke verspreiding van deze sporen en vondsten en hun diepteligging?  

Het grafveld is aangelegd op een smalle oeverwal langs een oudere restgeul van de Rijn. De 
oeverwal is uiterlijk ca. 40 m breed. De oeverwal kan gevolgd worden over een afstand van ca. 
190 m en strekt zich in noordwestelijke richting nog over een onbekende lengte uit. De graven 
liggen op de wal op zeer hoog niveau of op dieper niveau, afhankelijk van de plek op de 
oeverwal. De hoogste graven kunnen worden aangetroffen direct onder de bouwvoor, tussen 
25-40cm onder maaiveld. De dieper gelegen graven zijn aangelegd op de flank van de 
oeverwal en liggen op ca.40-50 cm onder maaiveld. 
 

7. Wat is de aard, datering, omvang, conservering en onderlinge samenhang van de 
archeologische sporen en vondstconcentraties?  
Vindplaats 1: Grafveld. 
Het grafveld dateert vanaf de Vroeg Romeinse tijd tot in de 3e eeuw. Het grafveld is binnen het 
pangebied over een zone van ca. 190 x 40 m aangetroffen. Inclusief de boring van Vestigia in 
de boomgaard van het Burgje plus de zone ten noorden van proefsleuf 1 en een 10m brede 
attentiezone komt dit neer op ca. 8300 m2. De Vinkenburgweg, inclusief bermgreppels valt 
hiervan af, ca. 500 m2. 
De conservering van het grafveld is gedeeltelijk matig, er zijn geen intacte grafgiften in de 
sleuven aangetroffen. Het aardewerk dat is gevonden is sterk gefragmenteerd en verweerd. 
Op de flanken van de oeverwal is de conservering goed, getuige de aanwezigheid van een 
inhumatie. Bot en metaal zullen goed bewaard zijn gebleven. 



      42 
 

 

Vindplaats 2: de Hofstede 
De hofstede betreft een slooplocatie. Van de met de grond gelijkgemaakte opstallen resteren 
op dieper niveau koud op elkaar gestapelde muren. Boven de muren is een dik pakket puin 
(cement, stenen, dakpannen) aanwezig. De zone met muren en puin beslaat ca. 26 x 32 m. Er 
is veel puin aanwezig in de gedempte grachten. De grachten beslaan een terrein van ca. 36 x 
36 m. Binnen dit terrein is een gemetselde beerput aanwezig. Veel vondstmateriaal dateert uit 
de 17e eeuw, ander vondstmateriaal dateert uit de 14e/15e eeuw. Onder de puinlaag en binnen 
de grachten zijn oudere paalkuilen aanwezig van een houtbouwfase uit de 13e eeuw. In het 
aardewerk is een 14e-eeuwse fase aanwezig. Er lijkt een toegang naar de hofstede aanwezig, 
begrensd door greppels vanaf de Vinkenburgweg. Hier zijn sporen aangetroffen van 
vermoedelijk een houten structuur. 
 
Er bestaat geen onderlinge samenhang tussen de vindplaatsen. De vindplaatsen zijn deels 
direct naast elkaar gelegen: vindplaats 1 op een oeverwal, vindplaats 2 op een geulvulling 
direct naast de oeverwal. 
 
Vindplaats 3, het Burgje. 
Van deze vindplaats is alleen een 10 m brede gracht aangetroffen. Deze gracht begrenst 
vermoedelijk het terrein waarop het Burgje en haar voorgangers zijn gebouwd. De oriëntatie 
van de gracht is evenwijdig met de Weteringsdijk. Omtrent de aard, conservering en omvang 
van deze vindplaats kunnen geen uitspraken worden gedaan. 

 
8. Is er sprake van meerdere sporenniveaus? Welke niveaus zijn aanwezig en wat is hun 

datering?  
Voor wat vindplaats 1 betreft, het grafveld, zijn de sporen op 1 niveau aangetroffen. De 
ervaring uit Zaltbommel, Zoelen, Passewaaij, Huissen, Bemmel en Valburg leert dat graven op 
een provinciaal Romeins grafveld zich op verschillende hoogten manifesteren. Sommige 
graven blijken onder de grafheuvel begraven, anderen in de grafheuvel, terwijl latere 
bijzettingen in kringgreppels eveneens voorkomen. Tweede vlakken zijn tijdens dit onderzoek 
niet aangelegd volgens PvE.  
Voor wat vindplaats 2 betreft geldt dat er drie fenomenen te onderzoeken zijn: een puinlaag, 
muurwerk en vloerwerk onder de puinlaag en sporen van een vroegere houtbouwfase. In de 
puinlaag kunnen wellicht zones met stenen/cement/dakpanmateriaal worden onderscheiden en 
kan de sloop van het gebouw worden onderzocht. Het muurwerk kan worden vrij gelegd. De 
vroegere houtbouwfase manifesteert zich gedeeltelijk onder de puinlaag. De zone van 36 x 36 
m heeft daarmee 3 niveaus. De brede grachten en greppels lijken opgevuld met jonger 
materiaal. Opvullingsniveaus onderin de greppels en grachten zullen vondstmateriaal 
opleveren dat met de verschillende oudere fasen in verband te brengen zijn. 
 

9. Is de Limes aangetroffen in het plangebied? Op welke wijze is de weg geconstrueerd 
(beschrijf de afmetingen, constructiewijze, verharding, greppels e.d.)? Hangt de 
specifieke locatie van graven samen met de Limesweg?  
De Limesweg is niet aangetroffen, een samenhang van de graven kan niet worden 
aangetoond. 
 

10. Welke aanwijzingen zijn er voor de aanwezigheid van bij de Limes behorende militaire 
structuren en objecten? 
Deze vraag kan niet worden beantwoord. 

 
11. In hoeverre stemt de ligging van de weg overeen met de in de literatuur geopperde 

alternatieven voor de ligging van de Limesweg in en rond het plangebied?  
Deze vraag kan niet worden beantwoord. 
 

12. Zijn er in het plangebied sporen aanwezig die toe te schrijven zijn aan de historische 
bekende hofsteden/ boerderijen? Waaruit bestaan deze sporen?  
Met het aantreffen van de hofstede met grachten is de Vinkenburg gelokaliseerd. Waar de 
sporen uit bestaan is al beantwoord in vraag 7. 
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13. Is uit het onderzoek duidelijk geworden of er daadwerkelijk sprake is geweest van twee 
hofsteden? Wat was de locatie, aard en begrenzing van beide hofsteden en wat kan er 
worden herleid over de toenmalige verhouding tussen de hofsteden (beschrijf en 
vergelijk de datering, omvang, materiële cultuur e.d. van de hofsteden). 
Uit het onderzoek is duidelijk geworden dat er naast Terborch of het Burgje zich een tweede 
steenbouwlocatie bevindt. Het Burgje of Terborch is tijdens dit onderzoek niet in beeld 
gekomen. Indien het Burgje op zeker tijd een hofstede is geweest, dan zijn beide hofstedes 
aan beide zijden van de Vinkenburgweg gelegen. Het betreft vermoedelijk twee co-existerende 
gebouwen met eigen landerijen. Het tweede deel van de vraag kan niet beantwoord vanwege 
ontbrekende gegevens van het Burgje. 
 

14. Hoe zagen de hofsteden er uit? Zijn hiervan inderdaad nog intacte (muur-)resten van 
bewaard gebleven? Waren de hofsteden omgracht? Wat waren de afmetingen van de 
grachten? Is er sprake van bruggen (beschrijf de breedte, oppervlakte, diepte en aanleg- 
en opvullingsgeschiedenis van de grachten)? Wat is de relatie met de restgeul?  
Gezien het behoudende karakter van het onderzoek is de Vinkenburg nog niet uitputtend 
onderzocht. Er zijn muurresten aangetroffen, evenals grachten en greppels. De breedste 
gracht meet ca. 6 m, de greppels variëren in breedte van 4 tot 2 m. Duidelijk is dat er een 
houtbouwfase moet zijn geweest welke gelijktijdig was met de muurresten gezien de opvulling 
van de sporen met puin. Hiermee lijkt de hofstede voor een deel uit hout en uit steen te hebben 
bestaan. Er zijn (nog) geen resten van bruggen aangetroffen. De grachten zijn omwille van een 
definitief onderzoek niet machinaal gecoupeerd. Het gehele complex is aangelegd op een 
dieper gelegen opvulling van een restgeul van de Rijn. 

 
15. Is de restgeul aan de oostzijde van het plangebied aangetroffen? Zijn hier sporen van 

‘natte’ infrastructuur aangetroffen? Waaruit bestonden deze?  
De restgeul is aan de oostzijde van het plangebied aangetroffen. Er zijn geen sporen van 
infrastructuur gevonden. 
 

16. Zijn er afvaldumps aangetroffen in de restgeul? Waaruit bestaan deze afvaldumps en in 
welke periode zijn ze te dateren?  
Er zijn geen afvaldumps in de restgeul aangetroffen. 
 

17. Wat is de verhouding geweest tussen de hier aangetroffen en de eerder opgegraven 
restgeul? Gaat het hier om een restgeul die in dezelfde periode ‘open’ heeft gelegen?  
De precieze verhouding tot de te Schoudermantel opgegraven restgeul kan niet worden 
bepaald. De afstand tot deze geul en die nu is aangetroffen is van die mate dat zich nog van 
allerhande fenomenen in het tussengebied kunnen voordoen. Er zijn geen sporen uit de 
Romeinse tijd aangetroffen in de restgeul. Incidenteel zijn in de boomgaard verspoelde 
Romeinse vondsten aangetroffen. De geul die is aangetroffen tijdens het huidige onderzoek 
kan daarmee incidenteel (winters?) watervoerend zijn geweest. Dit past bij het beeld van een 
provinciaal Romeins grafveld. De verspoelingen kunnen echter ook van jonger datum zijn.  
 

18. Wanneer is de restgeul verland?  
De restgeul is vermoedelijk verland gedurende de Laat-Romeinse tijd of later. 

 
19. Zijn er sporen van de verkaveling/ontginningen uit de Middeleeuwen aangetroffen? 

Waaruit bestaan deze sporen? Is er een directe relatie met de hofsteden?  
Er zijn, vooral op de percelen van het Burgje, greppels aangetroffen die kunnen behoren tot de 
verkavelingen en ontginningen in de Middeleeuwen. De greppels liggen ongeveer 8 m uit 
elkaar en begrenzen langgerekte percelen. Deze afmetingen komen goed overeen met de 
percelen op de oudste topografische kaarten van het gebied, waar in dezelfde oriëntatie 
percelen in honden of morgens zijn ingedeeld. Ander ontginningssporen zijn niet aangetroffen. 
De te bewerken percelen zullen ongetwijfeld een directe relatie hebben gehad met de 
hofsteden of de Stenen Kamer. Deze kan echter niet worden bekrachtigd door 
vondstmateriaal. 
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20. Wat zijn de afmetingen van het grafveld?  
Het aangetroffen grafveld is binnen het plangebied ca. 170 m lang en maximaal 40 m breed, 
maar strekt zich nog uit in noordwestelijke richting buiten het plangebied.  

 
21. Is het grafveld te begrenzen? Heeft het grafveld een fysieke begrenzing gekend? 

Waaruit bestond deze begrenzing? 
Het grafveld valt te begrenzen aan de hand van de oeverwal waarop het is aangelegd. Dit 
betreft een vrij smal fenomeen. Direct ten oosten van het grafveld bevindt zich een laagte, die 
toegeschreven kan worden aan een oudere restgeul van de Rijn. Dit betreft een fysieke 
begrenzing aan de oostzijde. Deze begrenzing wordt in het zuiden vager. In het noorden zal 
het grafveld buiten het onderzoeksgebied doorlopen. 
 

22. Heeft het grafveld een oude ‘kern’ gekend? Uit welke periode(n) dateert het grafveld?  
Op basis van het huidige onderzoek zijn hier geen betrouwbare gegevens voorhanden. Het lijkt 
er op dat in het noorden de graven vroeger dateren, maar hier moet een slag om de arm 
worden gehouden. 

 
23. Wat voor type(n) begravingen en grafmonumenten zijn in het grafveld aangetroffen?  

De aangetroffen graven bestaan uit crematiegraven en inhumatiegraven, al dan niet bijgezet in 
een grafmonument dat gemarkeerd is door een ronde of vierkante kringgreppel. Voor alle 
graven geldt dat ze een vuile opvulling hebben. Het betreft hiermee Hiddinks type A, B of type 
C graven. Om één graf lijkt een paalconfiguratie te behoren tot een bouwsel. Dergelijke 
structuren zijn zeer zeldzaam in provinciaal-Romeinse grafvelden.  

 
24. Beschrijf het type(n) begravingen en relateer deze aan de bestaande kennis omtrent 

grafvelden uit het rivierengebied (IJsselstein, Tiel Passewaaij, Zaltbommel Zoelen e.a.)  
De graven zijn, volgens de vereiste werkmethodiek in het PvE, summier onderzocht. Een 
volledig antwoord op deze vraag is daarmee prematuur en onvolledig. Vooralsnog kan gesteld 
worden dat het grafveld in potentie de gegevens bevat om op deze vraag een antwoord te 
geven. Zoals op andere grafvelden het geval is, worden ook te Odijk om de 8 a 10 m 
crematiegraven aangetroffen in een ruimtelijk gedefinieerd patroon. Dit patroon lijkt een direct 
resultaat van de omvang van de grafmonumenten. Tevens is een inhumatiegraf aangetroffen. 
De meest recente kennis is dat grafvelden lokaal nogal kunnen verschillen, o.a. in wijze van 
bijzetting, de verbrandingsgraad, het aantal en de aard van de grafgiften, de leeftijd en de 
verhouding van inhumaties tot crematies. Zo zijn er te Zoelen meerdere kinderen begraven, 
bleken de volwassen inhumaties vooral uit de laat Romeinse tijd afkomstig, terwijl te Huissen 
alleen miskramen werden geïnhumeerd. Het inhumatiegraf te Odijk ligt in een kringgreppel, 
wat te Zaltbommel ook het geval was. Dit lijkt een redelijke bijzonder gegeven te zijn. 
 

25. Wat is de spreiding en verhouding tussen crematie- en inhumatiegraven en die van de 
typen van graven?  
Zoals op andere grafvelden het geval is, bestaat de overgrote meerderheid uit crematiegraven 
en zijn inhumaties een uitzondering. Voor een analyse van typen graven is echter te weinig 
voor handen. Tot dusver lijken alle graven te behoren tot type A, B of C graven. 

 
26. Zijn de in het vooronderzoek aangetroffen houtskoolresten toe te schrijven aan 

brandstapels?  
De aangetroffen houtskool in de crematiegraven is afkomstig van brandstapels. De tijdens het 
vooronderzoek aangetroffen resten zijn afkomstig van het grafveld, dus ja. 

 
27. Hoe verhouden de aangetroffen graven en grafmonumenten zich tot de Limes (indien 

aangetroffen)?  
Het antwoord op deze vraag is identiek aan een vraag die te Huissen speelt: Er moet sprake 
zijn van de aanwezigheid van de Limes in de buurt, welke (nog) niet is aangetroffen. Het 
grafveld zou idealiter te zien zijn geweest reizende over de (Limes)weg, op basis van 
historische bronnen en analogieën van grafvelden in de nabijheid van canabae, vici, castra en 
steden. De vastgestelde langgerekte vorm van het grafveld kan ofwel te maken hebben met de 
landschappelijke situatie, ofwel met de aanwezigheid van een wegtracé, al dan niet zijnde de 
Limesweg. 
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28. Welke aanbevelingen op het gebied van de archeologie kunnen op basis van het huidige 
onderzoek worden gegeven voor de toekomstige ontwikkelingen in en rond het 
plangebied?  
Voor wat betreft de Limesweg staan de onderzoeksvragen open.  
Een belangrijk onderwerp is daarbij het vaststellen van de loop van de restgeul en op welke 
oever de weg hier mogelijk gelopen heeft. Vooralsnog lijkt dit de oostelijke over te zijn, op 
basis van het ontbreken van een westelijk tracé. Ook dit blijft echter onzeker, de voorgestelde 
loop via het Raaphofsepad en de Weteringsdijk blijft waarschijnlijk.  
Voor wat betreft het grafveld kan gesteld worden dat het vijf voor, of vijf over 12 is. De 
informatie die hierin opgesloten ligt kan nu nog worden onderzocht. Iedere functiewijziging van 
de percelen zal gezien de hoogte waarop de graven zich manifesteren de vindplaats verder 
aantasten.  
Ter hoogte van de boomgaard komt hier het aspect van te rooien bomen nog bij. Het verstrekt 
aanbeveling de bomen alleen om te zagen en deze vervolgens te verslepen met een 
rupskraan. Het verwijderen van de stobben zal bij voorkeur tijdens het archeologisch 
onderzoek gedaan moeten worden. Het grafveld zet zich in ieder geval ten noorden voort 
buiten het plangebied, er kan nu gericht naar worden gezocht. Het strekt tot aanbeveling een 
proefsleuvenonderzoek uit te voeren, met behulp van boringen is de grens van de oeverwal 
naar het westen vrijwel niet te traceren. Met betrekking tot de hofstede Vinkenburg liggen de 
sporen iets dieper.  
Een nog onbeantwoorde vraag is waar exact de getekende geometrische tuincomplexen op de 
topografische kaarten toe behoord hebben. Betreft dit een buitengoed, dan is er wellicht een 
kasteelterrein te verwachten. Waar dit kasteel zich precies zal moeten bevinden is onzeker, 
maar alles wijst op dit moment in de richting van het Burgje.  
 

29. Wat zijn de consequenties van het huidige onderzoek voor de verwachtingskaart en de 
daaraan gekoppelde beleidsadvieskaart? 
Het grafveld zet zich voort in noordelijke richting. Voorafgaande de vaststelling wat hier de 
precieze omvang van is strekt het tot aanbeveling AMK monument 2217 te vergroten in 
westelijke richting en het gebied een hogere archeologische verwacht toe te kennen. 
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5 Waardering en selectieadvies52 

5.1 Waardering van vindplaats 1: het grafveld 

De waardestelling, zoals voorgeschreven in de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA 
versie 3.3, specificatie VS06) gebeurt op drie niveaus: belevingswaarde, fysieke kwaliteit en 
inhoudelijke kwaliteit. De eerste is niet van toepassing omdat de vindplaats niet bovengronds 
zichtbaar is. Alleen de laatste twee niveaus zijn op deze vindplaats van toepassing. De fysieke 
kwaliteit van de vindplaats is gebaseerd op haar conservering en gaafheid. De conservering geeft 
aan de mate waarin het archeologisch vondstmateriaal bewaard is gebleven, de gaafheid in 
hoeverre de vindplaats nog compleet is. De beoordeling is voor zowel gaafheid als conservering: 
drie punten voor hoge, twee punten voor middelhoge en één punt voor lage kwaliteit.  
 
Vindplaats 1, een provinciaal Romeins grafveld 
De vindplaats is ruimtelijk matig bewaard gebleven en kan dus worden beschouwd als zijnde van 
middelhoge kwaliteit. Het deel met sporen is van voldoende omvang om van een representatief 
deel van een vindplaats te spreken. De gaafheid van de grondsporen is ten dele matig, ten dele 
slecht en ten dele uitstekend, afhankelijk waar de sporen zich op de oeverwal bevinden. Het 
aardewerk dat verzameld is tijdens het aanleggen van de sporenvlakken is ernstig verweerd en 
gefragmenteerd. Bot is goed bewaard gebleven, gezien de aanwezigheid van een inhumatie uit de 
Romeinse tijd.  Zaden zijn niet aangetroffen of onderzocht, maar de conservering van het bot laat 
zien dat organisch materiaal aanwezig is of kan zijn. De gaafheid/conservering van sporen en 
vondsten wordt echter, gezien de aard van de vindplaats, middel /hoog gewaardeerd. De 
conserveringsomstandigheden binnen het plangebied zijn kenmerkend voor de regio.  
 
De waardering van beide fysieke kwaliteitscriteria is in totaal 5 punten. Dit is een score die 
bovengemiddeld is en die haar het predicaat behoudenswaardig’ oplevert (tabel 5).  
Ook op inhoudelijke kwaliteit, uitgedrukt in waarden voor zeldzaamheid, informatie en ensemble, 
wordt de vindplaats beoordeeld met hetzelfde puntensysteem. Provinciaal-Romeinse grafvelden 
zijn relatief schaars. Onderzoek naar dit fenomeen heeft opgeleverd dat grafvelden lokaal sterk 
kunnen verschillen. De inhoudelijke bijdrage aan de kennis van de provinciaal-Romeinse 
grafcultuur in het Kromme Rijngebied is groot. De ensemblewaarde van alle fenomenen in het 
grafveld is van grote betekenis om het grafveld en de aldaar begraven doden een plek te geven in 
de provinciaal-Romeinse geschiedenis van het Kromme Rijngebied. De totale score voor de 
inhoudelijke kwaliteit is 8 en de waardering van de vindplaats op basis van deze criteria is dan ook 
hoog. 
 

Tabel 5. Scoretabel waardestelling (naar KNA, versie 4.0). 

Waarden Criteria Scores 

  Hoog Midden Laag Totale score 

Beleving Schoonheid Wordt niet gescoord 
Wordt niet gescoord  Herinneringswaarde 

Fysieke kwaliteit Gaafheid  2  
≥ 5 behoudenswaardig 

 Conservering 3   
Inhoudelijke kwaliteit Zeldzaamheid 3   

≥ 7 behoudenswaardig  Informatiewaarde 3   
 Ensemblewaarde  2  
 Representativiteit N.v.t. 

 
  

 

52
 Aangezien van vindplaats 3 dermate weinig gegevens voorhanden zijn kan aan de hand van dit onderzoek geen waardering 

of selectieadvies worden uitgebracht. 
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5.2 Waardering van vindplaats 2: de hofstede met voorganger 

De waardestelling, zoals voorgeschreven in de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA versie 
3.3, specificatie VS06) gebeurt op drie niveaus: belevingswaarde, fysieke kwaliteit en inhoudelijke 
kwaliteit. De eerste is niet van toepassing omdat de vindplaats niet bovengronds zichtbaar is. Alleen 
de laatste twee niveaus zijn op deze vindplaats van toepassing. De fysieke kwaliteit van de vindplaats 
is gebaseerd op haar conservering en gaafheid. De conservering geeft aan de mate waarin het 
archeologisch vondstmateriaal bewaard is gebleven, de gaafheid in hoeverre de vindplaats nog 
compleet is. De beoordeling is voor zowel gaafheid als conservering: drie punten voor hoge, twee 
punten voor middelhoge en één punt voor lage kwaliteit.  
 
De vindplaats is ruimtelijk goed bewaard gebleven en kan dus worden beschouwd als zijnde van hoge 
kwaliteit. Het deel met sporen is van voldoende omvang om van een representatief deel van een 
vindplaats te spreken. De resten betreffen sloopresten en gedeeltelijk intacte muren. De gaafheid van 
de grondsporen is van dien aard dat zijgoed inzicht kunnen verschaffen in de ontstaansgeschiedenis 
en bouwwijze van een laatmiddeleeuwse hofstede in het Kromme Rijngebied, Het aardewerk dat 
verzameld is tijdens het aanleggen van de sporenvlakken is weinig verweerd en gefragmenteerd. Bot 
en zaden zijn niet aangetroffen, maar zullen gezien de condities goed bewaard zijn gebleven. De 
gaafheid/conservering van sporen en vondsten wordt hoog gewaardeerd. De 
conserveringsomstandigheden binnen de vindplaats zijn kenmerkend voor de regio.  
 
De waardering van beide fysieke kwaliteitscriteria is in totaal 5 punten. Dit is een score die 
bovengemiddeld is en die haar het predicaat ‘behoudenswaardig’ oplevert (tabel 6).  
Ook op inhoudelijke kwaliteit, uitgedrukt in waarden voor zeldzaamheid, informatie en ensemble, 
wordt de vindplaats beoordeeld met hetzelfde puntensysteem. Een archeologische ontdekking van 
een historisch bekende hofstede is een zeldzaam geval. Deze heeft een directe relatie met, en is van 
groot belang voor de ontstaansgeschiedenis van Odijk. De zeldzaamheid wordt tevens uitgedrukt in 
het feit dat de Vinkenburg wordt beschreven in oude historische literatuur en pachtregisters. De 
ensemblewaarde van de vondsten is groot, hierin ligt de ontstaansgeschiedenis, de aard en de 
datering en mogelijk informatie over de bewoners van de Vinkenburg besloten. De zeldzaamheid van 
een complete hofstede is van dien aard dat zowel de informatiewaarde als ensemblewaarde van 
groot belang is voor het onderzoek naar deze periode in de lokale maar ook Nederlandse 
geschiedenis. De totale score voor de inhoudelijke kwaliteit is 9 punten en de waardering van de 
vindplaats op basis van deze criteria is dan ook hoog.  
 

Tabel 6. Scoretabel waardestelling (naar KNA, versie 4.0). 

Waarden Criteria Scores 

  Hoog Midden Laag Totale score 

Beleving Schoonheid Wordt niet gescoord 
Wordt niet gescoord  Herinneringswaarde 

Fysieke kwaliteit Gaafheid  2  
≥ 5 behoudenswaardig 

 Conservering 3   
Inhoudelijke kwaliteit Zeldzaamheid 3   

≥ 7 behoudenswaardig  Informatiewaarde 3   
 Ensemblewaarde 3   
 Representativiteit N.v.t. 

 
5.3 Selectieadvies 

ADC ArcheoProjecten adviseert in principe beide vindplaatsen in situ te behouden. Behoud van het 
grafveld kan alleen plaatsvinden wanneer de omstandigheden in de bodem gunstig genoeg zijn om 
de resten daarin te behouden. De staat en conservering van een groot deel van de resten is echter 
ondertussen van dien aard dat ADC ArcheoProjecten behoud ex situ adviseert. Grote delen van het 
grafveld zijn mogelijk al verdwenen door de landbewerking in de jaren ’80. De sporen van het 
grafveld liggen zo hoog in het landschap dat vrijwel iedere grondbewerking een bedreiging vormt.  
Meer kans tot behoud in situ maakt vindplaats 2, de Vinkenburg. Dit kan echter alleen door de 
voorgenomen werkzaamheden van woningbouw ter plaatse niet uit te voeren en maatregelen te 
nemen ter bescherming van de vindplaats. Indien dit niet tot de mogelijkheden behoort, adviseert 
ADC ArcheoProjecten voor vindplaats 2 behoud ex situ door de resten op te graven.  
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Lijst van afbeeldingen 

Afb. 1. Locatie van het onderzoeksgebied. 
Afb. 2. Puttenplan. Rode sterren besproken profiellocaties. 
Afb. 3. Ligging proefsleuven op de geomorfogenetische kaart. Geel (Fs1-4) is oeverafzettingen op 

beddingafzettingen van de stroomrug, oranje (Fs5) is oeverafzettingen op komafzettingen, 
lichtgroen (Fc) is crevasseafzettingen, groen (Fk) is komafzettingen, donkergroen (Fs7) is 
restgeulafzettingen; rode stippellijn overgang oeverafzettingen komgebied/geul. 

Afb. 4. Profielkolom in het meest westelijke deel van put 1 met onderin beddingafzettingen van de 
Houtense stroomrug afgedekt door oever- en komafzettingen. 

Afb. 5.Profielkolom in werkput 8 met laklaag op geul. 
Afb. 6. Profielkolom in werkput 10 met laklaag in komgebied. 
Afb. 7. Aangetroffen vindplaatsen 1 tot en met 3 te Odijk. 
Afb. 8. Graf met structuur in werkput 4. 
Afb. 9. Het grafveld te Bunnik. Rode symbolen: boringen Vestigia(met aanwijzing voor graf). Oranje 

symbolen: aangetroffen graven 2016. 
Afb. 10. Links: crematiegraf spoor S2.2 in het profiel van werkput 2. Rechts: grafkuil met inhumatie 

in werkput 4, foto genomen richting het zuidwesten. 
Afb. 11. Middeleeuwse sporen van de Vinkenburg. 
Afb. 12. Muurresten in werkput 3. 
Afb. 13. De 10m brede gracht met oriëntatie richting Het Burgje. Het dak van Het Burgje is blauw. 

Bij de rode ster is muurwerk gevonden tijdens een milieukundig onderzoek. 
Afb. 14. Verdeling van het aardewerk per aardewerkgroep op basis van MAE (n = 36). 
Afb. 15. Terra sigillata bord van het type Dragendorff 18/31 (vnr 22.001.2). 
Afb. 16. Geverfde bekers van het type Stuart 1 (vnr 13.003.2) en Stuart 4 (vnr 21.001.1). 
Afb. 17. Gladwandig aardewerk van het type Hofheim 50/51 (vnr 21.001.3). 
Afb. 18. Ruwwandig aardewerk van het type Niederbieber 104 (vnr 21.001.4) en Niederbieber 112 

(vnr 22.001.3). 
Afb. 19. Het aardewerk uit grafkuil S4.2: geverfde beker van het type Stuart 4 (vnr 21.001.1), 

gladwandige kruik van het type Hofheim 50/51 (vnr 21.001.3) en een ruwwandig kom van het 
type Niederbieber 104 (vnr 21.001.4). 

Afb. 20. Het aardewerk uit aardewerkconcentratie S4.25: terra sigillata bord van het type 
Dragendorff 18/31 (vnr 22.001.2) en ruwwandig bord van het type Niederbieber 112 (vnr 
22.001.3). 

Afb. 21. Wijster Haarnaald, armband en Schijffibula. 
Afb. 22.Hooivork en Mijt Utrecht. 
Afb. 23. Een furket in actie. Naar Jacob Gheijs 1607. 
Afb. 24. AHN foto met geul en grafveld. Deels naar Eimermann 2010. 
Afb. 25. Links AHN opname met bolle akkers en vlak gemaakte akkers, rechts de resultaten op een 

luchtfoto met crop marks. Deels naar Eimermann 2010. 
 
 

Lijst van tabellen 

Tabel 1. Overzicht van de verschillende (pre)historische perioden. 
Tabel 2. Het aardewerk ingedeeld per aardewerkgroep. Zie voor de uitleg van de afkortingen MAE 

en EVE §4.1.2. 
Tabel 3: Aardewerk uit de Late Middeleeuwen: 
Tabel 4: Aardewerk uit de Nieuwe Tijd: 
Tabel 5. Scoretabel waardestelling (naar KNA, versie 4.0). 
Tabel 6. Scoretabel waardestelling (naar KNA, versie 4.0). 
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Bijlagen 

Sporenlijst 

OPGR_ID PUTNR VLAKNR SPOORNR AARD VORM NAP+ PERIODE OPMERKING 

BUNK-16 1 1 1 CR ONR 2,2 ROM GRAF 3 TYPC 

BUNK-16 1 1 2 CR RND 2,18 ROM GRAF 4 

BUNK-16 1 1 3 KGV LIN 2,19 ROM KG1 

BUNK-16 1 1 4 GR LIN 1,9 LME 

BUNK-16 1 1 5 KL RND 1,89 LME ZANDIG 

BUNK-16 1 1 6 GR LIN 1,86 LME 

BUNK-16 1 1 4000 LG ONR 2,09 GEULKOM 

BUNK-16 1 1 4500 LG ONR 0 GEULKOM 

BUNK-16 1 1 5000 LG ONR 2,03 KOMLAAG LBL 

BUNK-16 1 1 5001 LG ONR 2,56 ZAVELLICHAAM 

BUNK-16 1 1 5002 LG ONR 2,04 ZAVELLICHAAM 

BUNK-16 1 1 6001 LG ONR 2,56 ZAVELLICHAAM 

BUNK-16 2 1 1 CR RND 2,41 ROM GRAF 1 TC1 

BUNK-16 2 1 2 CR ONR 2,61 ROM GRAF 2 TYPE C 

BUNK-16 2 1 3 GR LIN 2,06 LME GRACHT 

BUNK-16 2 1 999 REC ONR 2,12 BOOMGAT 

BUNK-16 2 1 4000 LG ONR 1,97 KLEILAAG 

BUNK-16 2 1 5000 LG ONR 2,01 ZAVELIG KLEI 

BUNK-16 2 1 5001 LG ONR 2,07 ZAVELLICHAAM 

BUNK-16 2 1 6000 LG ONR 0 

BUNK-16 3 1 1 PK ONR 2,14 LME 

BUNK-16 3 1 2 GR LIN 1,81 LME GR 

BUNK-16 3 1 3 GR LIN 1,74 LME 

BUNK-16 3 1 4 LG ONR 1,61 STEENDUMP 

BUNK-16 3 1 5 LG ONR 1,84 CEMENTLAAG 

BUNK-16 3 1 6 MR LIN 1,82 LME MUUR 

BUNK-16 3 1 7 MR LIN 1,9 LME MUUR 

BUNK-16 3 1 8 PK RND 1,88 LME 

BUNK-16 3 1 9 PK RHK 1,88 LME VROEG 

BUNK-16 3 1 10 PK RND 1,87 LME 

BUNK-16 3 1 11 PK RHK 1,82 LME VROEG 

BUNK-16 3 1 12 PK RND 1,87 LME VROEG 

BUNK-16 3 1 13 PK RND 2 LME VROEG 

BUNK-16 3 1 14 PK RND 1,91 LME VROEG 

BUNK-16 3 1 15 PK RND 1,92 LME VROEG 

BUNK-16 3 1 16 LG RND 1,99 

BUNK-16 3 1 17 GR LIN 1,98 LME 

BUNK-16 3 1 20 GR LIN 2,13 LME GR 

BUNK-16 3 1 21 GR LIN 2,18 LME 

BUNK-16 3 1 999 REC ONR 1,84 DRAIN 

BUNK-16 3 1 5000 LG ONR 1,98 KOMLAAG 

BUNK-16 3 1 5001 LG ONR 1,98 

BUNK-16 4 1 1 CR RND 2,43 ROM GRAF 7 

BUNK-16 4 1 2 CR OVL 2,47 ROM GRAF 8 

BUNK-16 4 1 3 PK RND 2,4 ROM 

BUNK-16 4 1 4 PK RND 2,48 ROM 

BUNK-16 4 1 5 CR RND 2,55 ROM GRAF 9 

BUNK-16 4 1 6 PK RND 2,54 ROM 

BUNK-16 4 1 7 PK RND 2,49 ROM 

BUNK-16 4 1 8 CR ONR 2,55 ROM GRAF 10 

BUNK-16 4 1 9 AWC XXX 2,44 ROM BEKER GEVERFD 

BUNK-16 4 1 10 KL ONR 2,38 ROM 
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OPGR_ID PUTNR VLAKNR SPOORNR AARD VORM NAP+ PERIODE OPMERKING 

BUNK-16 4 1 11 GR LIN 2,28 LME 

BUNK-16 4 1 12 PK ONR 2,22 LME 

BUNK-16 4 1 13 KL ONR 2,24 LME 

BUNK-16 4 1 14 PK ONR 2,2 LME 

BUNK-16 4 1 15 PK ONR 2,2 LME 

BUNK-16 4 1 16 PK ONR 2,14 LME 

BUNK-16 4 1 17 PK ONR 2,14 LME 

BUNK-16 4 1 18 PK RND 2,17 LME 

BUNK-16 4 1 19 PK ONR 2,19 LME 

BUNK-16 4 1 20 LG ONR 2,11 LME OF GR? 

BUNK-16 4 1 21 CR RND 2,51 ROM GRAF 6 

BUNK-16 4 1 22 CR RND 2,54 ROM GRAF 5 

BUNK-16 4 1 23 KGR LIN 2,3 ROM KG 

BUNK-16 4 1 24 INH ONR 2,36 ROM INH 1 

BUNK-16 4 1 25 AWC RND 2,44 ROM AWC 

BUNK-16 4 1 26 KGR LIN 2,33 ROM KGR 

BUNK-16 4 1 27 KGV LIN 2,4 ROM VKT 

BUNK-16 4 1 1000 LG ONR 0 BOUWVOOR 

BUNK-16 4 1 5001 LG ONR 2,4 ZAVELLICHAAM 

BUNK-16 4 1 6000 LG ONR 0 

BUNK-16 5 1 1 GR LIN 2,11 LME 

BUNK-16 5 1 2 PK RND 2,13 LME 

BUNK-16 5 1 3 PK RND 2,08 LME 

BUNK-16 5 1 4 PK OVL 2,06 LME 

BUNK-16 5 1 5 PK RHK 2,06 LME 

BUNK-16 5 1 6 PK RND 2,06 LME 

BUNK-16 5 1 7 PK VKT 2,05 LME 

BUNK-16 5 1 8 PK OVL 2,14 LME 

BUNK-16 5 1 9 PK RHK 2,09 LME 

BUNK-16 5 1 10 PK RHK 2,2 LME 

BUNK-16 5 1 11 PK RND 2,19 LME 

BUNK-16 5 1 12 PK RND 2,15 LME 

BUNK-16 5 1 13 PK ONR 2,15 LME 

BUNK-16 5 1 14 LG ONR 2,26 PUINPAKKET STEEN 

BUNK-16 5 1 15 WA RND 2,28 LME GESLOOPTE WAND 

BUNK-16 5 1 5000 LG ONR 1,95 LAAG 

BUNK-16 6 1 1 GR LIN 1,96 LME GR 

BUNK-16 6 1 2 LG ONR 2,17 LME DAGZOOM LAKLAAG 

BUNK-16 6 1 3 GR LIN 2,21 LME GR 

BUNK-16 6 1 999 REC XXX 2,24 BOOMKUIL 

BUNK-16 6 1 5000 LG ONR 2,27 ZAVELLICHAAM 

BUNK-16 6 1 6000 LG ONR 0 

BUNK-16 7 1 1 KGV LIN 2,44 ROM KGV 

BUNK-16 7 1 2 CR RND 2,67 ROM GRAF 11 TYP A 

BUNK-16 7 1 3 CR RND 2,58 ROM GRAF 12 TYP A 

BUNK-16 7 1 5001 LG ONR 2,75 ZAVELLICHAAM 

BUNK-16 8 1 1 GR LIN 2,09 GEUL 

BUNK-16 8 1 2 GR LIN 2,04 LME 

BUNK-16 8 1 5000 LG ONR 1,79 

BUNK-16 8 1 6001 LG ONR 0 

BUNK-16 9 1 1 REC XXX 2,31 REC 

BUNK-16 9 1 2 REC XXX 2,12 GR REC 

BUNK-16 9 1 4 PK RND 2,2 LME/NT 

BUNK-16 9 1 5 PK RND 2,18 LME/NT 

BUNK-16 9 1 6 GR LIN 2,22 LME GRACHT 

BUNK-16 9 1 7 GR LIN 2,2 LME 

BUNK-16 9 1 8 GR LIN 2,18 LME 
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OPGR_ID PUTNR VLAKNR SPOORNR AARD VORM NAP+ PERIODE OPMERKING 

BUNK-16 9 1 9 GR LIN 1,97 LME GRACHT 

BUNK-16 9 1 25 GR LIN 2,07 LME GR 

BUNK-16 9 1 999 REC XXX 2,24 

BUNK-16 9 1 5000 LG ONR 2,22 

BUNK-16 9 1 5001 LG ONR 2,27 KOM 

BUNK-16 9 1 5003 LG ONR 1,96 ZAV 

BUNK-16 9 1 5004 LG ONR 2,06 ZAV 

BUNK-16 10 1 1 REC LIN 2,19 RECENTE GREPPEL 

BUNK-16 10 1 2 GR LIN 2,25 LME/NT 

BUNK-16 10 1 3 GR LIN 2,16 LME/NT 

BUNK-16 10 1 4 GR LIN 2,14 LME/NT 

BUNK-16 10 1 5 GR LIN 2,18 LME/NT 

BUNK-16 10 1 6 GR LIN 2,09 LME/NT 

BUNK-16 10 1 7 GR LIN 2,1 LME/NT 

BUNK-16 10 1 8 GR LIN 2,1 LME/NT 

BUNK-16 10 1 9 REC ONR 2,15 BOOMGAT 

BUNK-16 10 1 10 GR LIN 2,13 LME/NT 

BUNK-16 10 1 11 GR LIN 2,06 LME/NT 

BUNK-16 10 1 12 REC RND 2,06 BOOMGAT 

BUNK-16 10 1 13 REC RND 2,03 BOOMGAT 

BUNK-16 10 1 5000 LG ONR 2,24 

 
 
 
 

Vondstenlijst 

OPGR_ID VONDST PUTNR VLAK VAK SPOOR VULLING INHOUD MONSTER VERZAMEL 

BUNK-16 1 2 1  1 1 MIX  AANV 

BUNK-16 2 2 1  1 1 MXX  DETC 

BUNK-16 3 2 1  1000 1 MXX  DETC 

BUNK-16 4 4 1  1 1 AW  AANV 

BUNK-16 5 3 1  2 1 AW  AANV 

BUNK-16 6 3 1  3 1 MIX  AANV 

BUNK-16 7 1 1  1 1 AW  MAA 

BUNK-16 8 3 1  0 1 AW  AANV 

BUNK-16 9 3 1  11 1 MIX  AANV 

BUNK-16 10 3 1  0 1 AW  AANV 

BUNK-16 11 3 1  0 1 AW  AANV 

BUNK-16 12 4 1  5 1 AW  AANV 

BUNK-16 13 4 1  1000 1 AW  AANV 

BUNK-16 14 4 1  8 1 AW  AANV 

BUNK-16 15 4 1  1000 1 AW  AANV 

BUNK-16 16 4 1  1000 1 AW  AANV 

BUNK-16 17 8 1  1 1 AW  AANV 

BUNK-16 18 0 1  1000 1 MXX  DETC 

BUNK-16 19 0 1  1000 1 MXX  DETC 

BUNK-16 20 0 1  1000 1 MXX  DETC 

BUNK-16 21 4 1  2 1 AW  AANV 

BUNK-16 22 4 1  25 1 AW  AANV 

BUNK-16 23 4 1  1000 1 MXX  DETC 

BUNK-16 24 4 1  2000 1 AW  AANV 

BUNK-16 25 5 1  14 1 MIX  AANV 

BUNK-16 26 4 1  11 1 AW  AANV 

BUNK-16 27 5 1  15 1 MIX  AANV 

BUNK-16 28 5 1  14 1 MIX  AANV 
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Metaal 

CODE INH. PUT VLAK SPOOR VULLING n PER. BEGIN EIND OPMERKING 

BUNK-16V1.002 MFE 2 1 1 1 1 LME   muuranker 

BUNK-16V1.003 MAG 2 1 1 1 1 NT   Hoedenspeld 

BUNK-16V1.004 MCU 2 1 1 1 1 LME   beslagstuk staf 

BUNK-16V1.005 MCU 2 1 1 1 1 LME 1500 1600 knop 

BUNK-16V11.001 MFE 4 1 1000 1 1 LME   tweetandige hooivork 

BUNK-16V11.002 MFE 4 1 1000 1 1 LME   kram 

BUNK-16V11.003 MCU 5 1 15 1 1 LME 1530 1600 Mijt 

BUNK-16V11.003 MFE 4 1 1000 1 1 LME 1500 1600 sleutel 16e eeuw 

BUNK-16V11.009 MFE 4 1 1000 1 1 LME   gehengduim 

BUNK-16V11.010 MFE 4 1 1000 1 1 LME   werktuig, beitel?, 

BUNK-16V11.011 MFE 4 1 1000 1 1 LME   schakel ketting 

BUNK-16V18.001 MCU 0 1 1000 1 2 ROM 30 100 fibula Rom 

BUNK-16V19.001 MCU 0 1 1000 1 1 NT 1600 1750 kledinghaakje floraal 

motief 

BUNK-16V19.001 MCU 0 1 1000 1 1 NT 1600 1800 sluitgewicht deksel 

BUNK-16V19.001 MCU 0 1 1000 1 1 NT 1600 1700 uitloop tapkraan 

BUNK-16V19.001 MCU 0 1 1000 1 1 NT 1650 1750 gesp 

BUNK-16V19.001 MCU 0 1 1000 1 1 LME 1500 1600 pommel/ bekroning 

BUNK-16V19.001 MCU 0 1 1000 1 1 LME 1400 1500 vingerhoed gegoten 

en handgeput 

BUNK-16V19.001 MCU 0 1 1000 1 1 NT 1600 1800 boeksluiting 

BUNK-16V19.001 MCU 0 1 1000 1 1 NT 1600 1700 lakenlood 

BUNK-16V19.001 MCU 0 1 1000 1 1 ROM 50 270 fibulavoet 

BUNK-16V20.001 MCU 0 1 1000 1 1 ROM 50 270 armband uienknopje 

Rom 

BUNK-16V23.001 MCU 4 1 1000 1 1 ROM   gesmolten brons 

BUNK-16V27.002 MFE 5 1 15 1 1 LME   bijl 

BUNK-16V28.004 MCU 5 1 14 1 1 NT   halve cent 

BUNK-16V28.005 MCU 5 1 14 1 1 LME   knoop verbronsd 

BUNK-16V3.001 MCU 2 1 1000 1 1 ROML   Wijster 

BUNK-16V5.002 MCU 3 1 2 1 1 NT 1617 1617 Frisia 1617 

BUNK-16V6.002 MFE 3 1 3 1 1 LME   puntbeitel 

BUNK-16V6.003 MPB 3 1 3 1 1 LME   raamstrip glas en lood 

BUNK-16V6.004 MFE 3 1 3 1 1 LME 1530 1800 furket 

BUNK-16V7.003 MCU 1 1 1 1 1 LME   foedraal/ 

naaldenkoker? 

BUNK-16V7.003 Mfe 1 1 1 1 1 LME   hengseloog, 

hartvormig 

BUNK-16V7.003 MCU 1 1 1 1 1 LME   pincet brede mond, 

versierd met 

bloemstansen 

BUNK-16V7.003 MCU 1 1 1 1 1 LME   oor kan 

BUNK-16V7.004 MCU 1 1 1 1 1 LME 1500 1600 riemhanger 16e-17e 

eeuw 

BUNK-16V7.005 MCU 1 1 1 1 1 NT 1600 1700 oort Utrecht 17e eeuw 

BUNK-16V7.008 MCU 1 1 1 1 1 NT 1600 1750 vingerhoed dun, 17e 

eeuw? 

BUNK-16V9.002 MFE 3 1 11 1 1    hoefijzer 

BUNK-16V9.002 MFE 3 1 11 1 1 LME   eendenbek haak 

BUNK-16V9.003 MFE 3 1 11 1 1 LME   haak, gereedsch. 
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Verklarende woordenlijst 

Antropogene sporen Alle immobiele sporen van menselijke oorsprong, variërend van paalgaten of 
fosfaatvlekken tot muurresten. 

AMK Archeologische Monumentenkaart geeft een overzicht van gewaardeerde archeologische 
terreinen in vier categorieën: 1). Archeologische waarde, 2) Hoge archeologische waarde, 3) Zeer 
hoge archeologische waarde en 4) Zeer hoge archeologische waarde beschermd. De AMK is de 
gezamenlijke verantwoordelijkheid van de RCE en de provincies en wordt beheerd door de RCE. 

Archeologische indicatoren Indicatief archeologisch materiaal dat bij (boor)onderzoek een 
aanwijzing kan zijn voor de aanwezigheid, ter plaatse of in de nabijheid, van een archeologische 
vindplaats. 

Archis Archeologisch Informatie Systeem. Dit door de RCE beheerde systeem bevat informatie 
over o.a. onderzoeksmeldingen, vondstmeldingen, waarnemingen, complexen en monumenten.  

14C Koolstof (radioactieve isotoop), gebruikt voor datering. 

CIS Het landelijke registratienummer ten behoeve van archeologisch onderzoek, uitgegeven door 
het Centraal Informatiesysteem.  

CMA Centraal Monumenten Archief. 

Ex situ Niet ter plaatse. Aanduiding die wordt gebruikt om aan te geven of grondsporen en / of 
artefacten zich niet meer op de oorspronkelijke plaats in de bodem bevinden. Behoud ex situ is het 
bewaren van de archeologische informatie door definitief onderzoek (opgraven, documenteren en 
registreren). 

IKAW Indicatieve kaart van archeologische waarden, een door de RCE geproduceerde kaart op 
landelijk niveau met de verwachte relatieve of absolute dichtheid van (bepaalde) archeologische 
verschijnselen in de bodem.  

IVO Inventariserend Veld Onderzoek. Het verwerven van (extra) informatie over bekende of 
verwachte archeologische waarden binnen een onderzoeksgebied, als aanvulling op en toetsing 
van de archeologische verwachting, gebaseerd op het bureauonderzoek middels waarnemingen in 
het veld. 

In situ Achtergebleven op exact de plaats waar de laatste gebruiker het heeft gedeponeerd, 
weggegooid of verloren. Behoud in situ is het behouden van archeologische waarden in de bodem. 

KNA Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie.  

PVA Plan van Aanpak. Een door de opdrachtnemer op te stellen plan voor de uit te voeren werken 
waarmee beoogd wordt aan de vereisten zoals geformuleerd in het Programma van Eisen en/of het 
ontwerp te voldoen. Ook wordt hierin een voorstel gedaan voor de werkwijze waarmee de in het 
Programma van Eisen en/of ontwerp geformuleerde resultaatsverwachtingen bereikt kunnen 
worden. 

PVE Programma van Eisen. Het PvE is een door een bevoegde overheid opgesteld of bekrachtigd 
document dat de probleem- en doelstelling van de te verrichten werkzaamheden van de vindplaats 
geeft en de daaruit af te leiden eisen formuleert met betrekking tot het uit te voeren werk. 

RCE Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 

RTS Robotic Total Station. Hiermee worden vlakken direct digitaal ingemeten.  

Selectieadvies Archeologisch inhoudelijk advies over de behoudenswaardigheid van een 
vindplaats. Dit wordt opgesteld aan de hand van de waarderingscriteria. 
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Afkortingen in de database 

 

REFERENTIELIJSTEN Versie 1.6

AARD SPOOR
Aard van het spoor

Code Omschrijving
AKR (oude) akkerlaag
AWC aardewerkconcentratie
BA balk
BES beschoeiing
BG boorgat
BKS bekisting
BOC botconcentratie
BPA beschoeiing, palen
BPL beschoeiing, planken
BPT beerput/beerkelder
BRL brandlaag
BU bustum
BUN visbun
BV bouwvoor
CR crematiegraf
DIG dierbegraving
DK drenkkuil
DLT doorlaat (door een muur)
DP depressie
DR drain
EG erfgreppel
ES esdek
FU fuik
GA gracht
GE geul
GHE grafheuvel
GR greppel
GRK grafkuil
GT goot
HA haard
HAK haardkuil
HG huisgreppel
HKC houtskoolconcentratie
HI hoefindruk
HO hout
HU hutkom
IN inhumatiegraf
KEL kelder
KGO ovale kringgreppel
KGR ronde kringgreppel
KGV vierkante kringgreppel
KL kuil
KS karrenspoor
LAK laklaag
LAT latrine
LG laag
LO ophogingslaag
LS stortlaag
MI muurinsteek
MR muur
MSK mestkuil
MST muursteen
MU muuruitbraak
NV natuurlijke verstoring
NVD dierlijke verstoring
NVP plantaardige verstoring
OV oven
PA houten paal
PAK paal met paalkuil
PG paalgat
PGK paalgat met paalkuil
PK paalkuil
PL plank
PLW plaggenwand
PO poel
POE poer
POT potstal
PS ploegspoor
PSE ploegspoor, eergetouw
PSK ploegspoor, keerploeg
REC recent

RPA palenrij
RPG rij paalgaten
RPK rij paalkuilen
RPL rij planken
SG standgreppel
SI silo
SL sloot
SPB spaarboog
SPG spitsgracht
SS spitspoor
ST steen
STC steenconcentratie
VL vlek
VR vloer
VSC vuursteenconcentratie
VW vlechtwerk
WA waterput
WG weg
WK waterkuil
WL wal
WOO woonlaag
XXX onbekend

COUPEVORM
Vorm van de onderkant van het spoor in de coupe
Code Omschrijving
ONR onregelmatig
PNT punt
RND rond
VLK vlak
KOM komvormig
REV revolvertas
VRK vierkant
RHK rechthoekig
NG niet gecoupeerd

VLAKVORM
Vorm van het spoor op het horizontale vlak
Code Omschrijving
LIN lineair
ONR onregelmatig
OVL ovaal
RHK rechthoekig
RND rond
SIK sikkelvormig
VRK vierkant

KLEUR
Duiding van de kleur

Code Referentie
BE beige
BL blauw
BR bruin
GL geel
GN groen
GR grijs
OR oranje
PA paars
RO rood
RZ roze
WI wit
ZW zwart

Daarnaast:
D donker
L licht
SCH schoon
VL vuil
ZR zeer

DBRGR = donkerbruingrijs (hoofdkleur is dan grijs)
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INSLUITSEL
Aard van een insluitsel van een vulling

Code Referentie
AS as
AW aardewerk vaatwerk
BOT bot (geen schelp)
BS baksteen
BW bouwaardewerk (baksteen, dakpan, tegel)
FE ijzeroer
FF fosfaat
GL glas
HK houtskool
HL huttenleem
HT hout
KI kiezel
LR leer
MET metaal
MN mangaan
NS natuursteen
OKR oker
SCH schelp
SL slak
VKL verbrande klei
VST vuursteen

TEXTUUR
Textuur van een vulling met NEN-classificatie

Code NEN Referentie
K K klei
ZK Ks1 zware klei
MK Ks2 matig zware klei
LK Ks3 lichte klei
Z-K zandige klei

Zl zavel
ZZl Kz1 zware zavel
MZl Kz2 matig lichte zavel
LZl Kz3 lichte zavel

L L leem
SL Lz1 siltige leem
Z-L Lz3 zandige leem

V V veen
V1 Vk3 venige klei
V2 Vk1 kleiig veen
V3 VKM mineraalarm veen
Z-V Vz1 zandig veen

Z Z zand
FZ Zs1 fijn zand
MZ Zs1 middelgrof zand
GZ Zs1 grof zand
ILZ Zs2 iets lemig zand
LZ Zs3 lemig zand
IGHZ g1 iets grindhoudend zand
MGHZ g2 matig grindhoudend zand
SGHZ g3 sterk grindhoudend zand
V-Z Vz3 venig zand

G G grind
FG fijn grind
GG grof grind
IZHG Gz1 iets zandhoudend grind
MZHG Gz2 matig zandhoudend grind
SZHG Gz3 sterk zandhoudend grind

ST steen

HT hout

H0 h1 humushoudend
H1 h2 matig humeus
H2 h3 humusrijk

INHOUD
Aard van het materiaal van een vondst

Code Referentie
AW aardewerk vaatwerk
AWG gedraaid aardewerk
AWH handgevormd Aardewerk
BAKSTN baksteen
DAKPAN dakpan
OXB bot (geen schelp)
OMB bot menselijk
ODB bot dierlijk
CREM crematieresten
BOUWMAT bouwaardewerk (keramisch, geen steen)
COP coproliet
GLS glas (geen slak)
HK houtskool
HT hout (geen houtskool, geen plantaardige resten)
KER keramische objecten (weefgewichten e.d.)
ODL leer
MXX metaal (geen slak)
MCU koper/brons
MFE ijzer
MPB lood
MIX gemengd
SXX natuursteen (geen vuursteen)
PIJP pijpenkoppen en -stelen
SCH schelp
SLAK slakken
TEGEL tegel
OTE textiel, touw
HUTTELM verbrande klei (geen lemen gewichten)
SVU vuursteen
XXX overig

MONSTER
Aard van een monster

Code Referentie
MA monster algemeen
MAR monster artropoden
MBOT monster bot
MC14 monster voor 14C-datering
MCH chemisch monster
MCR crematiemonster
MD monster voor dendrochronologisch onderzoek
MDIA diatomeeënmonster
MDNA DNA-monster
MFF fosfaatmonster
MHK houtskoolmonster
MHT houtmonster
MP pollenmonster
MSC schelpenmonster
MSL monster slijpplaat
MZ zadenmonster voor botanisch onderzoek

VERZAMELWIJZE
Manier waarop een vondst of monster is verzameld.

Code Referentie
AAC aanleg coupe (handmatig schaven)
AANV aanleg vlak of profiel (handmatig)
BIGB bigbag
COUP couperen (handmatig)
DETC detectorvondst
LICH lichten (vondst met omringende grond integraal verwijderd)
MAA machinale aanleg
MAF machinale afwerking (of machinaal couperen)
MSCH machinaal schaven
PUNT puntvondst (ingemeten)
SCHA uitschaven (handmatig)
SPIT uitspitten (handmatig)
TROF troffelen
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1. INLEIDING 

Heilijgers Projectontwikkeling bv heeft ons op 3 april 2020 opdracht gegeven tot het uitvoeren van een 

actualisatie bodemonderzoek van de bovengrond ter plaatse van deellocatie C aan de Burgweg te 

Odijk. Voor de ligging van de locatie wordt verwezen naar de kaartbijlagen. 

Aanleiding voor het actualisatie bodemonderzoek is de overdracht van de grond. 

Het doel van het onderzoek is: 

 aan te tonen dat op de locatie redelijkerwijs gesproken geen verontreinigende stoffen 

aanwezig zijn in de grond in gehaltes boven respectievelijk de achtergrondwaarden en de in 

2018 aangetroffen gehalten. 

 Het actualiseren van de aard van de heterogeen verdeelde verontreinigende stof op schaal 

van monsterneming. 

 met een relatief geringe onderzoeksinspanning te bevestigen dat de hypothese onverdacht 

van de bodem ten aanzien van asbest terecht is en een indicatieve uitspraak te doen over het 

asbestgehalte in de bodem. 

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de: 

 NEN 5725 [Bodem ‐ Landbodem ‐ Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch 

vooronderzoek, oktober 2017]. 

 NEN 5740 [Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend 

bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond, 

januari 2009] en het wijzigingsblad NEN 5740/A1 van februari 2016. 

Ten aanzien van het vooronderzoek wordt verwezen naar voorgaand uitgevoerd onderzoek1. In 

aanvulling daarop is meer informatie over de locatie in paragrafen 1.1 tot en met 1.3 toegevoegd.  

1.1 Actuele situatie en toekomstig gebruik 1.2. Conclusie vooronderzoek 1.3. Opbouw rapportage en 

algemene informatie. 

1.1. Actuele situatie en toekomstig gebruik 

De onderzoekslocatie aan de Burgweg te Odijk heeft een oppervlakte van 2.360 m² en is kadastraal 

bekend gemeente Odijk, sectie A, nummer 3407, 3408 & 3409 (voorheen onderdeel van 

perceelsnummer 2722). De locatiecoördinaten zijn X = 143992 en Y = 451092. Er zijn geen 

beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de Basisregistratie Kadaster. 

                                                           

1  Verkennend bodemonderzoek Burgweg Odijk, Vink Milieutechnisch Adviesbureau b.v., projectnummer P18M0065, 

d.d. 6 juli 2018. 
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Op 8 april 2020 heeft een terreinverkenning plaatsgevonden. De locatie betreft een braakliggend 

terrein. Ten noordwesten van het perceel zijn nieuwbouwhuizen in aanbouw en gerealiseerd. Ten 

noordoosten is de toegangsweg tot de nieuwe woonwijk aangelegd met daaronder de openbare 

nutsvoorzieningen. Ter plaatse van de onderzoekslocatie worden de drie kadastrale percelen 

binnenkort als afzonderlijke woonpercelen uitgegeven.  

Tijdens de visuele terreininspectie zijn geen mogelijk bodembelastende omstandigheden of activiteiten 

waargenomen op de onderzoekslocatie. Op de locatie zijn een drietal kleine depotjes aanwezig: één 

met grond, één met zand en één met groenafval. De opdrachtgever heeft aangegeven dat deze 

depotjes worden verwijderd door de bouwer voor uitgifte van de percelen. Voor een indruk van de 

locatie wordt verwezen naar de navolgende foto's. 

  

Foto 1: Terreinoverzicht vanuit de oosthoek (vanaf nieuwe 
fietspad 

Foto 2: Terreinoverzicht vanuit noordoostzijde. 

  

Foto 3: Terreinoverzicht vanuit noordwestzijde. Zichtbaar 
zijn enkele kleine bouwdepotjes (1 met grond, 1 met 
zand, 1 met groenafval). Deze worden door de 
bouwer verwijderd voor uitgifte van de percelen. 

Foto 4: Terreinoverzicht noordwesthoek perceel. 

De onderzoekslocatie bevindt zich in een omgeving met voorheen een agrarisch gebruik, wat 

momenteel wordt getransformeerd naar woningbouw. Rondom de onderzoekslocatie vinden voor 
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zover bekend geen activiteiten plaats die de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem van de 

onderzoekslocatie mogelijk sterk beïnvloeden. 

Conclusie vooronderzoek 

Op basis van het vooronderzoek uit 2018, de nieuwe locatie inspectie en de onderzoeksresultaten uit 

2018, kan worden aangenomen dat de milieuhygiënische bodemkwaliteit mogelijk is aangetast met 

OCB als gevolg van het vroegere gebruik als boomgaard. Tevens komen plaatselijk licht verhoogde 

gehalten aan enkele zware metalen voor, zonder dat hiervoor een directe bron is aan te wijzen. Er is 

geen sprake van een lijnvormige bron. De hypothese voor deellocatie C luidt ten aanzien van OCB 

‘verdacht, diffuse bodembelasting, heterogeen verdeeld’. De hypothese ten aanzien van de (overige) 

parameters uit het standaardpakket als mede voor asbest luidt '(kleinschalig) onverdacht (ONV-NL)'.  

 

Op basis van het vooronderzoek blijkt dat geen industriële activiteiten aanwezig zijn (geweest) waarbij 

PFAS wordt of werd gebruikt. Er zijn geen bijmengingen in de grond waargenomen die kunnen duiden 

op de aanwezigheid van PFAS-houdende producten (zoals stortmateriaal). De locatie is onverdacht 

ten aanzien van het voorkomen van PFAS. 

1.2. Opbouw rapportage en algemene informatie 

In dit rapport zal achtereenvolgens worden ingegaan op de verrichte werkzaamheden en de resultaten 

van het onderzoek. Ten slotte worden conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan. 

Vink Milieutechnisch Adviesbureau b.v. is een onafhankelijk adviesbureau dat beschikt over een 

gecertificeerd kwaliteitssysteem conform NEN-EN-ISO 9001:2015 en is gecertificeerd volgens BRL-

SIKB 2000 'Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB procescertificaat veldwerk bij milieuhygiënisch 

bodemonderzoek'. Tussen Vink Milieutechnisch Adviesbureau b.v. en de opdrachtgever bestaat geen 

relatie die strijdig is met de functiescheiding zoals omschreven in de BRL SIKB 2000 (versie 6). 

Dit onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen gebruikelijke inzichten en 

methoden, maar blijft een steekproefsgewijze benadering. Het is voor ons daarom onmogelijk 

garanties ten aanzien van de verontreinigingssituatie af te geven op basis van de resultaten van het 

bodemonderzoek. Dit betekent dat Vink Milieutechnisch Adviesbureau b.v. geen aansprakelijkheid 

accepteert ten aanzien van mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van het door 

ons uitgevoerde bodemonderzoek neemt.  

Tot slot is het onderzoek een momentopname. Beïnvloeding van de bodemkwaliteit zal ook plaats 

kunnen vinden na de uitvoering van dit onderzoek, bijvoorbeeld door bouwrijp maken, aanvoer van 

grond van elders of door de verspreiding van een verontreiniging van elders via het grondwater. De 

onderzoeksresultaten hebben daardoor een beperkte geldigheidsduur. 
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2. ACTUALISATIE ONDERZOEK - OPZET EN UITVOERING 

In het navolgende worden de opzet en de uitvoering van het onderzoek behandeld. Daarbij wordt 

ingegaan op de onderzoeksstrategie, het veldwerkprogramma en het laboratoriumonderzoek. 

2.1. Onderzoeksstrategie 

Bij het opstellen van de onderzoeksstrategie zijn de in hoofdstuk 1 genoemde NEN normen als richtlijn 

gehanteerd.  

Op basis van het vooronderzoek uit 2018 en de onderzoeksresultaten uit 2018 kan worden 

aangenomen dat de milieuhygiënische bodemkwaliteit mogelijk is aangetast met OCB als gevolg van 

het vroegere gebruik als boomgaard, waarmee de hypothese voor deellocatie C luidt ‘verdacht, diffuse 
bodembelasting, heterogeen verdeeld (VED-HE)’. Het onderzoek is voor OCB uitgevoerd volgens de 

onderzoeksstrategie als omschreven in § 5.6 van de NEN 5740:2009 en conform de NEN 

5740/A1:2016.  

Voor de parameters uit het standaardpakket en PFAS luidt de hypothese voor de onderzoekslocatie 

‘(kleinschalig) onverdacht (ONV-NL)’. Het onderzoek is uitgevoerd volgens de onderzoeksstrategie als 

beschreven in § 5.1 van de NEN 5740:2009 en conform de NEN 5740/A1:2016. Er heeft 

systematische monsterneming plaatsgevonden.  

 

De onderzoekslocatie wordt als onverdacht beschouwd voor asbest. Vanwege het plaatselijk 

aantreffen van sporen baksteen (deels mogelijk afkomstig van de huidige bouwwerkzaamheden, 

waaronder het aanleggen van de wegen, rondom de onderzoekslocatie en deels afkomstig van de 

historische bemesting van de voormalige landbouwgrond) is ter onderbouwing  /bekrachtiging van 

deze hypothese het mengmonster van de bovengrond met sporen baksteen geanalyseerd op asbest. 

Dit onderzoek dient in het kader van de NEN 5707 als indicatief te worden beschouwd, doordat geen 

inspectiegaten zijn gegraven (en daarmee geen veldwerk conform protocol 2018) en het 

mengmonster minder monstermateriaal bevat dat voorgeschreven bij NEN 5707 onderzoek. 

 

Het onderzoek heeft zich gericht op de parameters van het standaardpakket voor grond, OCB, PFAS 

en asbest. 

 

Er heeft geen onderzoek van de ondergrond en het ondiepe grondwater plaatsgevonden aangezien 

dit in 2018 voldoende is onderzocht en nog als voldoende actueel wordt beschouwd.   

2.2. Veldwerkprogramma 

De boringen en de bemonstering van de bodem zijn uitgevoerd onder certificaat en in 

overeenstemming met protocol 2001 (versie 6). Het veldwerk is uitgevoerd door S. van den Poll – 

Eisses van Vink Milieutechnisch Adviesbureau b.v. op 8 april 2020.  
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Bij alle boringen is de vrijgekomen grond zintuiglijk beoordeeld op bodemkundige eigenschappen, 

verdachte geuren en kleuren en eventuele bodemvreemde bestanddelen zoals puin, afval of 

asbestverdachte materialen. De waarnemingen zijn in het veld in profielbeschrijvingen vastgelegd. 

Alle monsters zijn individueel verpakt in geschikte monsterverpakkingen en zijn volgens de geldende 

richtlijnen geconserveerd. 

Systematisch verdeeld over de onderzoekslocatie zijn in totaal 15 boringen verricht tot 0,5 m-mv. Het 

bodemtraject van 0 tot 0,3 m-mv is als verdachte bodemlaag ten aanzien van OCB bemonsterd. Het 

bodemtraject van 0 tot 0,5 m-mv is tevens als onverdachte bodemlaag ten aanzien van 

standaardpakket, PFAS en asbest bemonsterd. 

2.3. Laboratoriumonderzoek 

De monsters zijn met gekoeld monstertransport voor analyse aangeboden aan het door het RvA 

geaccrediteerde milieulaboratorium SYNLAB Analytics & Services b.v. te Rotterdam. In tabel 1 wordt 

een overzicht gegeven van de samengestelde (meng)monsters en uitgevoerde analyses. 

Tabel 1: (Meng)monsters en uitgevoerde analyses 

Nr.1 Omschrijving Matrix Boorpunt, diepte (cm-mv) Analyse(s) 

     
1 Mengmonster bovengrond 

met sporen baksteen 
Grond 01: 0-50, 04: 0-50, 05: 0-50, 05: 

0-30, 10: 0-50, 10: 0-30, 13: 0-
50, 14: 0-50, 15: 0-50, 14: 0-30 

Asbest2 

     
1 Mengmonster toplaag Grond 01: 0-30, 04: 0-30, 10: 0-30, 13: 

0-50 
OCB4 

2 Mengmonster toplaag Grond 02: 0-30, 05: 0-30, 08: 0-30, 14: 
0-30 

OCB 

3 Mengmonster toplaag Grond 06: 0-30, 09: 0-30, 12: 0-30, 15: 
0-30 

OCB 

     
4 Mengmonster bovengrond Grond 01: 0-50, 04: 0-50, 05: 0-50, 10: 

0-50, 14: 0-50, 15: 0-50 
Standaardpakket grond3, PFAS5 

5 Mengmonster ondergrond Grond 02: 0-50, 03: 0-50, 06: 0-50, 07: 
0-50, 08: 0-50, 09: 0-50, 11: 0-
50, 12: 0-50 

Standaardpakket grond, PFAS 

     
1 Deze nummers corresponderen met de monstercodes in bijlage B. 
2 Asbest: 

 Chrysotiel (witte asbest), amosiet (bruine asbest), crocidoliet (blauwe asbest), anthophylliet (gele asbest), tremoliet 
(grijze asbest), actinoliet (groene asbest) 

3 Standaardpakket grond: 

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

 Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK 10 VROM) 

 Polychloorbifenylen (7 PCB) 

 Minerale olie 

 Organische stof en lutum 
4 OCB (organochloorbestrijdingsmiddelen): 

 Hexachloorbenzeen, o,p-DDT, p,p-DDT, som DDT (0.7 factor), o,p-DDD, p,p-DDD, som DDD (0.7 factor), o,p-DDE, 
p,p-DDE, som DDE (0.7 factor), som DDT,DDE,DDD (0.7 factor), aldrin, dieldrin, endrin, som aldrin/dieldrin/endrin 
(0.7 factor), isodrin, telodrin, alpha-HCH, beta-HCH, gamma-HCH, delta-HCH, som a-b-c-d HCH (0.7 factor), 
heptachloor, cis-heptachloorepoxide, trans-heptachloorepoxide, som heptachloorepoxide (0.7 factor), alpha-
endosulfan, hexachloorbutadieen, endosulfansulfaat, trans-chloordaan, cis-chloordaan 

5 PFAS: 
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 Perfluorbutaanzuur, perfluorpentaanzuur, perfluorhexaanzuur, perfluorheptaanzuur, perfluoroctaanzuur (lineair), 
perfluoroctaanzuur (vertakt), perfluoroctaanzuur (som), perfluornonaanzuur, perfluordecaanzuur, 
perfluorundecaanzuur, perfluordodecaanzuur, perfluortridecaanzuur, perfluortetradecaanzuur, 
perfluorhexadecaanzuur, perfluoroctadecaanzuur, perfluorbutaansulfonzuur, perfluorpentaansulfonzuur, 
perfluorhexaansulfonzuur, perfluorheptaansulfonzuur, perfluoroctaansulfonzuur (lineair), perfluoroctaansulfonzuur 
(vertakt), perfluoroctaansulfonzuur (som), perfluordecaansulfonzuur, 4:2 fluortelomeer sulfonzuur, 6:2 fluortelomeer 
sulfonzuur, 8:2 fluortelomeer sulfonzuur, 10:2 fluortelomeer sulfonzuur, n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat, 
n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat, perfluoroctaansulfonamide, n-methyl perfluoroctaansulfonamide, 8:2 
fluortelomeer fosfaat diester. 
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3. ACTUALISATIE ONDERZOEK - INTERPRETATIE EN TOETSING 

De resultaten van het uitgevoerde onderzoek worden in dit hoofdstuk geïnterpreteerd en getoetst aan 

het toetsingskader van de Wet bodembescherming. Ingegaan wordt op het genoemde toetsingskader 

en aansluitend de bodemopbouw, de zintuiglijke waarnemingen en de toetsing van de 

analyseresultaten van de grond. 

3.1. Toetsingskader 

Het toetsingskader van de Wet bodembescherming (Wbb) gaat uit van achtergrond- dan wel streef- 

en interventiewaarden voor de bodem. Bij een overschrijding van de achtergrond-/ streefwaarde is in 

beginsel sprake van aantoonbare verontreiniging. Bij een overschrijding van de interventiewaarde is in 

beginsel sprake van dreigende vermindering of ernstige vermindering van de functionele 

eigenschappen van de bodem voor mens, plant of dier.  

De achtergrond- en interventiewaarden voor grond zijn bodemspecifiek en afhankelijk van het 

lutumgehalte en het organische stofgehalte. Voor de berekening van toetsingswaarden voor 

organische parameters is het lutumgehalte niet van toepassing. Bij een organische stofgehalte van 

minder dan 2,0% wordt voor de berekening van de toetsingswaarden van de organische verbindingen 

het minimaal te hanteren organische stofgehalte van 2,0% toegepast. 

Asbest 

Voor asbest is geen streefwaarde vastgesteld, maar een interventiewaarde (100 mg/kgds gewogen). 

Deze interventiewaarde is niet gebaseerd op het Maximaal Toelaatbaar Risico (MTR) maar op het 

veel strenger Verwaarloosbaar Risiconiveau (VR). Bij gehalten beneden de interventiewaarde voor 

asbest (gewogen) is geen sprake van locatiespecifieke risico’s. Het gewogen gehalte aan asbest 
wordt berekend door het gehalte aan serpentijn asbest te vermeerderen met 10 maal het gehalte aan 

amfibool asbest.  

PFAS 

Het toetsingskader voor PFAS is opgenomen in het “Tijdelijk handelingskader” (geactualiseerde versie 

van 29 november 2019). De toepassingsnormen voor het toepassen van grond en baggerspecie op 

de landbodem boven grondwaterniveau zijn in tabel 2 weergegeven. 

Tabel 2: Toepassingsnormen voor het toepassen van grond en baggerspecie op de landbodem boven 

grondwaterniveau1) in µg/kg d.s. 

Bodemkwaliteitsklasse Bodemfunctieklasse Toepassingswaarde (µg/kg d.s.)2), 3) 

   
wonen of industrie wonen of industrie PFOS = 3  PFOA = 7  GenX = 3 

andere PFAS = 3 
achtergrondwaarde wonen of industrie PFAS = 0,8 PFOS = 0,9 
achtergrondwaarde, wonen of industrie achtergrondwaarde PFAS = 0,8 PFOS = 0,9 
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1) Voor gebieden met een hoge grondwaterstand geldt in plaats van boven grondwaternieuw: tot ten hoogste 1 meter onder het  
  maaiveld. Indien de grond als gevolg van zetting op termijn in de verzadigde zone terecht komt wordt de grond geacht boven  
  grondwaterniveau te zijn 
2) Op de waarden uit deze tabel hoeft geen bodemtypecorrectie te worden toegepast als het gehalte van organische stof  
  minder is dan 10% 
3) Tenzij een lokale maximale waarde is vastgesteld 

 
Een uitgebreidere toelichting op het toetsingskader van de Wbb wordt gegeven in bijlage A. De 

getoetste analyseresultaten en de analysecertificaten2 zijn opgenomen in bijlage B en C. De resultaten 

worden getoetst met behulp van BoToVa, de Bodem Toets- en Validatie Service van de overheid via 

elektronische data uitwisseling. 

3.2. Bodemopbouw en zintuiglijke waarnemingen 

De bodemprofielen van de verrichte boringen en de zintuiglijke waarnemingen staan vermeld in bijlage 

D ‘profielbeschrijving’. In tabel 3 is een schematische weergave van de bodemopbouw van de 

onderzoekslocatie opgenomen. 

Tabel 3: Schematische weergave van de bodemopbouw 

Bodemtraject 
(m-mv) 

Hoofdmengsel Bijmengsel(s) Kleur 

    
0,0 - 0,5 Klei Zwak siltig, zwak humeus Neutraalbruin  
    

    

De gemeten grondwaterstand(en) staan vermeld bij de analyseresultaten van het grondwater.  

Bodemvreemde materialen 

In de bovengrond van boring 1, 4, 5, 10, 13, 14 en 15 zijn sporen baksteen aangetroffen. Ter plaatse 

van boring 14 zijn tevens sporen kolengruis waargenomen. Omdat niet verwacht wordt dat de 

aanwezigheid van deze sporen noemenswaardige gevolgen heeft voor de milieuhygiënische 

bodemkwaliteit van de onderzoekslocatie, heeft dit niet geleid tot aanpassing van de 

onderzoeksstrategie. 

Tijdens de veldwerkzaamheden zijn geen (overige) kenmerken waargenomen, die kunnen duiden op 

een mogelijke verontreiniging. 

3.3. Analyseresultaten grond 

De analyseresultaten en toetsing van de grond zijn opgenomen in tabel 4. 

                                                           

2  Op de analysecertificaten staan voetnoten, die betrekking kunnen hebben op de betrouwbaarheid van de uitgevoerde 

analyse of duiden op een indicatief gehalte. Bij beschouwing van de voetnoten op de bijgevoegde analysecertificaten 

is er geen aanleiding om te verwachten dat deze van invloed zijn op de betrouwbaarheid van dit bodemonderzoek. 
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Tabel 4: Analyseresultaten en toetsing grond (mg/kgds) 

Monsternr.1 1 2 3 4 5   

        
Zware metalen        
Barium     -   -    
Cadmium     -   0,87 *   
Kobalt     -   24 *   
Koper     - (35)  -    
Kwik     -   -    
Lood     67 *  -    
Molybdeen     -   -    
Nikkel     - (39)  76 **   
Zink     -   -    
        
OCB's        
som DDT  -   -   -      
som DDD  -   -   -      
som DDE  100,7 *   150,7 *  -      
som aldrin/dieldrin/endrin  -   -   -      
som chloordaan  -   -   -      
        
Polycyclische Aromatische 
Koolwaterstoffen (PAK) 

       

PAK (10 VROM)     1,83 *  -    
        
Polychloorbifenylen        
Som PCB (7) (µg/kgds)     -   -    
        
Minerale olie        
Totaal olie C10-C40     -   -    

1 01: 0-30, 04: 0-30, 10: 0-30, 13: 0-50 
2 02: 0-30, 05: 0-30, 08: 0-30, 14: 0-30 
3 06: 0-30, 09: 0-30, 12: 0-30, 15: 0-30 
4 01: 0-50, 04: 0-50, 05: 0-50, 10: 0-50, 14: 0-50, 15: 0-50 
5 02: 0-50, 03: 0-50, 06: 0-50, 07: 0-50, 08: 0-50, 09: 0-50, 11: 0-50, 12: 0-50 
1 : Deze nummers corresponderen met de monstercodes in bijlage B. 
-  :  geen overschrijding van de achtergrondwaarde 
- (35) : geen overschrijding van de achtergrondwaarde, bij toetsing aan het BBK valt de waarde onder categorie wonen 
*  :  overschrijding van de achtergrondwaarde, maar niet van het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
**  :  overschrijding van het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde, maar niet van de interventiewaarde 
***  :  overschrijding van de interventiewaarde 

Uit tabel 4 blijkt dat  in de toplaag DDE is aangetroffen in een gehalte boven de achtergrondwaarde. In 

de bovengrond zijn kobalt, cadmium en PAK aangetroffen in een gehalte boven de 

achtergrondwaarde. Nikkel is matig verhoogd aangetoond. Nikkel is ook in 2018 op deze deellocatie C 

en alle overige toenmalige deellocaties verhoogd aangetroffen. Bekend is dat nikkel veelal van nature 

verhoogd voor kan komen in met name organische kleigronden en deels verhoogd voorkomt ten 

gevolge van agrarische activiteiten in het verleden. 

Zowel de toplaag als de bovengrond voldoen getoetst aan het Besluit bodemkwaliteit (toetsing is 

tevens opgenomen in bijlage B) aan kwaliteitsklasse Industrie. 

Geen van de overige geanalyseerde parameters is aangetroffen in een gehalte boven de 

achtergrondwaarde.  

Op de grond hebben tevens analyses op PFAS plaatsgevonden. Deze analyseresultaten zijn in de 

navolgende tabel weergegeven. 
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Tabel 5: Analyseresultaten en toetsing PFAS in grond(µg/kgds) 

Monsternr.1 4 5      

PFOA        
perfluorbutaanzuur 0,11 * -      
perfluorpentaanzuur - -      
perfluorhexaanzuur - -      
perfluorheptaanzuur - -      
perfluoroctaanzuur (lineair) 1,6 ** 1,1 **      
perfluoroctaanzuur (vertakt) - -      
perfluoroctaanzuur (som) PFOA 1,7 ** 1,2 **      
        
PFOS        
perfluornonaanzuur - -      
perfluordecaanzuur - -      
perfluorundecaanzuur - -      
perfluordodecaanzuur - -      
perfluortridecaanzuur - -      
perfluortetradecaanzuur - -      
perfluorhexadecaanzuur - -      
perfluoroctadecaanzuur - -      
perfluorbutaansulfonzuur - -      
perfluorpentaansulfonzuur - -      
perfluorhexaansulfonzuur - -      
perfluorheptaansulfonzuur - -      
perfluoroctaansulfonzuur (lineair) 0,27 * 0,14 *      
perfluoroctaansulfonzuur (vertakt) 0,13 * -      
perfluoroctaansulfonzuur (som) PFOS 0,40 *  0,21 *      
        
Overige perfluorverbindingen        
perfluordecaansulfonzuur - -      
4:2 fluortelomeer sulfonzuur - -      
6:2 fluortelomeer sulfonzuur - -      
8:2 fluortelomeer sulfonzuur - -      
10:2 fluortelomeer sulfonzuur - -      
n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat - -      
n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat - -      
perfluoroctaansulfonamide - -      
n-methyl perfluoroctaansulfonamide - -      
8:2 fluortelomeer fosfaat diester - -      

4 01: 0-50, 04: 0-50, 05: 0-50, 10: 0-50, 14: 0-50, 15: 0-50 
5 02: 0-50, 03: 0-50, 06: 0-50, 07: 0-50, 08: 0-50, 09: 0-50, 11: 0-50, 12: 0-50 
1 : Deze nummers corresponderen met de monstercodes in bijlage B. 
-  : Niet hoger dan de detectielimiet gemeten 
*  : AW2000 
**  : Wonen of industrie 

Uit de analyseresultaten van tabel 5 blijkt in de bovengrond een gehalte van 1,7 respectievelijk 1,2 

µg/kgds aan PFOA en 0,4 respectievelijk 0,21 µg/kgds aan PFOS aangetoond. De aangetroffen 

waarden voor PFOA ligt boven de detectielimiet en de waarde voor landbouw/natuur. De gehalten 

voldoen beiden aan de kwaliteitsklasse voor wonen en industrie. 

3.4. (Analyse)resultaten asbestonderzoek 

Er zijn op het maaiveld geen asbestverdachte materialen waargenomen. In de opgeboorde grond zijn 

tevens geen asbestverdachte materialen waargenomen.  

De analyseresultaten van de fijne fractie zijn opgenomen in tabel 6. 
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Tabel 6: Analyseresultaten (mg/kgds); fijne fractie  

Monster 1 
01: 0-50, 04: 0-50, 05: 0-50, 
05: 0-30, 10: 0-50, 10: 0-30, 
13: 0-50, 14: 0-50, 15: 0-50, 
14: 0-30 

    

       
Aangeleverd (kg) 1,68      
Gemeten asbestconcentratie <2      
Gewogen asbestconcentratie <2      
Ondergrens (95% betr. interv.) <2      
Bovengrens (95% betr. interv.) <2      
Gemeten serpentijngehalte <2      
Gemeten amfiboolgehalte <2      
Berekende bepalingsgrens 2      
Niet hechtgebonden asbest (-) <2      
       

       

Uit tabel 6 blijkt dat in de fijne fractie van de bovengrond met sporen baksteen geen asbest is 

aangetoond.  
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4. CONCLUSIE EN ADVIES 

In opdracht van Heilijgers Projectontwikkeling bv is een actualisatie bodemonderzoek ter plaatse van 

deellocatie C aan de Burgweg te Odijk uitgevoerd. Aanleiding voor het actualisatie bodemonderzoek 

is de overdracht van de percelen. 

In 2018  is de locatie als deellocatie C voldoende verkennend onderzocht ten aanzien van OCB en het 

standaardpakket grond en grondwater. Het actualisatie bodemonderzoek heeft zich gericht op de 

bovengrond (de actuele contactzone). Er heeft geen onderzoek van de ondergrond en het ondiepe 

grondwater plaatsgevonden aangezien dit in 2018 voldoende is onderzocht en nog als voldoende 

actueel wordt beschouwd.   

Met het oog op toekomstige grondafvoer bij de bouwactiviteiten is de grond aanvullend onderzocht op 

PFAS en asbest.  

4.1. Conclusie actualisatie bodemonderzoek 

Op basis van het vooronderzoek uit 2018 en de onderzoeksresultaten uit 2018 kan worden 

aangenomen dat de milieuhygiënische bodemkwaliteit mogelijk is aangetast met OCB als gevolg van 

het vroegere gebruik als boomgaard. Tevens komen plaatselijk licht verhoogde gehalten aan enkele 

zware metalen voor, zonder dat hiervoor een bron is aan te wijzen. Er is geen sprake van een 

lijnvormige bron. De hypothese voor deellocatie C luidt ‘verdacht, diffuse bodembelasting, heterogeen 
verdeeld’.  
 

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt het volgende: 

 In de bovengrond van 7 van de 15 boringen zijn sporen baksteen aangetroffen. Ter plaatse 

van boring 14 zijn tevens sporen kolengruis waargenomen.  

 De bovengrond is licht verontreinigd met nikkel en DDE. Daarnaast zijn nog enkele overige 

zware metalen en PAK eenmalig licht verhoogd. Nikkel is matig verhoogd aangetoond. 

 Daarnaast blijkt de grond licht verhoogde gehalten aan PFOA te bevatten, waarmee deze 

voldoet aan kwaliteitsklasse wonen (en industrie).  

 Op het maaiveld en in de opgeboorde grond zijn geen asbestverdachte materialen 

waargenomen. In de fijne fractie van de bovengrond met sporen baksteen is analytisch geen 

asbest is aangetoond.  

Geconcludeerd wordt dat de hypothese ‘verdacht, diffuse bodembelasting, heterogeen verdeeld’ 
formeel dient te worden geaccepteerd, aangezien er licht verhoogde gehalten aan OCB zijn 

aangetoond. 

De aangetoonde lichte verontreinigingen zijn niet verontrustend en geven geen aanleiding tot nader 

bodemonderzoek. De milieuhygiënische bodemkwaliteit is afdoende bekend. 
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Ter vergelijking met 2018:  

De licht verhoogde gehalten aan nikkel en DDE zijn ook in 2018 aangetroffen, waarmee de 

bovengrond in beide gevallen getoetst aan het Besluit bodemkwaliteit voldoet aan kwaliteitsklasse 

Industrie. Tevens zijn toen ook enkele overige zware metalen aangetroffen in een gehalte boven de 

achtergrondwaarde. Geconcludeerd wordt dat de bodemkwaliteit op basis van het actualisatie 

bodemonderzoek ter plaatse van deellocatie C niet verslechterd /negatief beïnvloed is ten opzichte 

van de vastgestelde kwaliteit in 2018.  

4.2. Aanbevelingen 

De vastgestelde geactualiseerde milieuhygiënische bodemkwaliteit vormt geen belemmering voor de 

voorgenomen transactie, aangezien de bodemkwaliteit niet is verslechterd /negatief beïnvloed ten 

opzichte van de vastgestelde kwaliteit in 2018. 

De milieuhygiënische bodemkwaliteit vormt geen belemmering voor de functiewijziging zijnde "wonen  

met tuin" en de verlening van een omgevingsvergunning daarvan. 

De milieuhygiënische bodemkwaliteit speelt een rol bij grondverzet. Voor de grond geldt dat dit mag 

worden hergebruikt op het perceel. Indien de grond verplaatst wordt naar een locatie elders, moet dit 

worden gemeld bij het Meldpunt bodemkwaliteit (https://meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl) en 

gelden samenstellingseisen met betrekking tot verschillende mogelijkheden voor hergebruik conform 

het Besluit bodemkwaliteit en de regionale Nota Bodembeheer. Wanneer verplaatsing van de grond 

niet mogelijk is, wordt aanbevolen de grond af te voeren naar een grondbank of een erkend verwerker 

(eventueel) op basis van een indicatieve kwaliteitsbepaling van de grond. 
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TOETSINGSTOELICHTING 

In deze bijlage wordt een toelichting gegeven op de toetsingswaarden die binnen het Nederlands 

bodembeleid worden gebruikt om de milieuhygiënische bodemkwaliteit te beoordelen. 

Om de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem te kunnen interpreteren zijn toetsingswaarden 

opgenomen in de Wet bodembescherming (Wbb) dan wel hieronder vallende Besluiten en Amvb's. 

Bodem omvat zowel vaste bodem (grond) als grondwater en waterbodem (slib). Bodemonderzoek kan 

zich richten op één of meerdere van deze compartimenten. De toetsingswaarden voor de vaste 

bodem, het grondwater en waterbodem zijn vastgelegd in de Circulaire bodemsanering van 1 juli 2013 

(Stcrt. 2013, nr. 16675) en de Regeling bodemkwaliteit van 13 december 2007, nr. DJZ2007124397 

en de hierop volgende wijzigingen van de Regeling. 

Er wordt onderscheid gemaakt in landelijke achtergrondwaarden (AW2000-project) voor grond en 

waterbodem en streefwaarden voor grondwater en in interventiewaarden voor verontreinigende 

stoffen in grond en grondwater. Daarnaast wordt bij de interpretatie van analyseresultaten gebruik 

gemaakt van de tussenwaarde of het criterium voor nader onderzoek, die wordt berekend als het 

gemiddelde van de achtergrondwaarde en de interventiewaarde voor grond en de streef- en 

interventiewaarde in geval van grondwater. Ten slotte zijn voor enkele stoffen zogenaamde indicatieve 

niveaus voor ernstige verontreiniging vastgelegd. 

Voor de achtergrondwaarden en de interventiewaarden voor de vaste bodem en waterbodem geldt 

een bodemtypecorrectie. 

Streefwaarde 

De streefwaarde is wettelijk vastgelegd als het gehalte waarboven wel en waaronder geen sprake is 

van grondwaterverontreiniging.  

Achtergrondwaarde (AW 2000) 

De achtergrondwaarde komt overeen met de achtergrondconcentraties van verschillende stoffen in de 

Nederlandse bodem. Een achtergrondwaarde kan worden beschouwd als een indicatief 

concentratieniveau, waarboven wel en waaronder geen sprake is van een aantoonbare 

verontreiniging in grond. 

Gemiddelde van de achtergrond-/streef- en interventiewaarde 

Het gemiddelde van achtergrond- en interventiewaarde wordt gebruikt als hulpmiddel om te bepalen 

of de aangetroffen gehalten aanleiding geven tot vervolgonderzoek. 

Interventiewaarde 

De interventiewaarde is wettelijk vastgelegd als het gehalte waarbij sprake kan zijn van ernstige 

verontreiniging, waardoor de bodem niet, of mogelijk niet meer, geschikt is voor elke vorm van 

bodemgebruik. De interventiewaarden zijn onderbouwd met gegevens over gezondheidsrisico's voor 

mens, plant en dier. Hierbij is uitgegaan van het Maximaal Toelaatbaar Risiconiveau (MTR): het 

gehalte waarboven ontoelaatbare effecten voor mens, plant of dier kunnen gaan optreden. Om van 

een geval van ernstige verontreiniging te spreken dient het gemiddelde aangetroffen gehalte in 



 

   

minimaal 25 m³ vaste bodem of in het grondwater van ten minste 100 m³ bodemvolume hoger te zijn 

dan de interventiewaarde. 

Indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging 

Voor enkele verontreinigende stoffen zijn gegevens over gezondheidsrisico's voor mens, plant en/of 

dier voorhanden, maar niet genoeg om een interventiewaarde vast te stellen, of ontbreken 

gestandaardiseerde analysemethoden. Voor deze stoffen zijn indicatieve niveaus voor ernstige 

verontreiniging vastgesteld. Deze indicatieve niveaus hebben een grotere mate van onzekerheid dan 

de interventiewaarde. Overschrijding ervan leidt niet zonder meer tot het vaststellen van een geval 

van ernstige bodemverontreiniging, omdat niet altijd met zekerheid vastgesteld kan worden dat er 

sprake is van mogelijk risico voor mens, plant en/of dier. 

Asbest 

Voor asbest is geen streefwaarde vastgesteld. Sinds 1 januari 2003 geldt een interventiewaarde van 

100 mg/kgds voor asbest gewogen voor de vaste bodem en waterbodem. Deze interventiewaarde is 

niet gebaseerd op het Maximaal Toelaatbaar Risiconiveau (MTR) maar op het veel strengere 

Verwaarloosbaar Risiconiveau (VR), gezien de bijzondere eigenschappen van asbest. Bij gehalten 

beneden de interventiewaarde voor asbest (gewogen) is geen sprake van locatiespecifieke risico’s 
(Beoordeling van de risico’s van bodemverontreiniging met asbest, Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu, RIVM rapport 711701034/2003, Bilthoven, 2003). 

Het gewogen gehalte aan asbest wordt berekend door het gehalte aan serpentijn asbest te 

vermeerderen met 10 maal het gehalte aan amfibool asbest. Chrysotiel (wit asbest) is een serpentijn 

asbest. Amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), anthophylliet (geel asbest), tremoliet (grijs 

asbest) en actinoliet (groen asbest) behoren tot de groep van amfibool asbest. Amfibool asbest vormt 

een groter risico voor de gezondheid omdat de asbestvezels van deze soort asbest gemakkelijk in de 

lengte splijten, waarbij steeds dunnere vezels ontstaan. 

Om van een geval van ernstige verontreiniging te spreken is het eerder genoemde volume-criterium 

niet van toepassing. Er is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging met asbest indien 

de gemiddelde concentratie binnen een ruimtelijke eenheid (RE) hoger is dan de interventiewaarde 

van 100 mg/kgds gewogen.



 

   

 

 BIJLAGE B 

 Analyseresultaten



Projectnaam P20M0042 
Projectcode P20M0042 
  
Tabel: Analyseresultaten  grond (as3000)  monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 

    

Monstercode 11 22 33 
Bodemtypebt) 1 2 3 

 or br  or br  or br  

    
monster voorbehandeling   () Ja  -- Ja  -- Ja  -- 
droge stof   (gew.-%) 81.2 -- -- 80.0 -- -- 77.6 -- -- 
gewicht artefacten   (g) <1 -- -- <1 -- -- <1 -- -- 
aard van de artefacten   (-) Geen  -- Geen  -- Geen  -- 
    
organische stof (gloeiverlies)   (% 
vd DS) 5.5 -- -- 5.9 -- -- 5.2 -- -- 
    
CHLOORBENZENEN 
 
hexachloorbenzeen   (µg/kgds) <1 1.27  <1 1.19  <1 1.35  
    
CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN 
o,p-DDT   (µg/kgds) 1.1 -- -- 1.2 -- -- <1 -- -- 
p,p-DDT   (µg/kgds) 3.3 -- -- 10 -- -- 2.5 -- -- 
som DDT (0.7 factor)   (µg/kgds) 4.4 8  11.2 19  3.2 6.15  
o,p-DDD   (µg/kgds) <1 -- -- 1.3 -- -- <1 -- -- 
p,p-DDD   (µg/kgds) 1.8 -- -- 2.3 -- -- <1 -- -- 
som DDD (0.7 factor)   (µg/kgds) 2.5 4.55  3.6 6.1  1.4 2.69  
o,p-DDE   (µg/kgds) <1 -- -- <1 -- -- <1 -- -- 
p,p-DDE   (µg/kgds) 100 -- -- 150 -- -- 51 -- -- 
som DDE (0.7 factor)   (µg/kgds) 100.7 183 * 150.7 255 * 51.7 99.4  
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor)   
(µg/kgds) 107.6 -- -- 165.5 -- -- 56.3 -- -- 
aldrin   (µg/kgds) <1 1.27  <1 1.19  <1 1.35  
dieldrin   (µg/kgds) <1 -- -- <1 -- -- <1 -- -- 
endrin   (µg/kgds) <1 -- -- <1 -- -- <1 -- -- 
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 
factor)   (µg/kgds) 2.1 3.82  2.1 3.56  2.1 4.04  
isodrin   (µg/kgds) <1 -- -- <1 -- -- <1 -- -- 
telodrin   (µg/kgds) <1 -- -- <1 -- -- <1 -- -- 
alpha-HCH   (µg/kgds) <1 1.27 a <1 1.19 a <1 1.35 a 
beta-HCH   (µg/kgds) <1 1.27  <1 1.19  <1 1.35  
gamma-HCH   (µg/kgds) <1 1.27  <1 1.19  <1 1.35  
delta-HCH   (µg/kgds) <1 -- -- <1 -- -- <1 -- -- 
som a-b-c-d HCH (0.7 factor)   
(µg/kgds) 2.8 -- -- 2.8 -- -- 2.8 -- -- 
heptachloor   (µg/kgds) <1 1.27 a <1 1.19 a <1 1.35 a 
cis-heptachloorepoxide   
(µg/kgds) <1 -- -- <1 -- -- <1 -- -- 
trans-heptachloorepoxide   
(µg/kgds) <1 -- -- <1 -- -- <1 -- -- 
som heptachloorepoxide (0.7 
factor)   (µg/kgds) 1.4 2.55 a 1.4 2.37 a 1.4 2.69 a 
alpha-endosulfan   (µg/kgds) <1 1.27 a <1 1.19 a <1 1.35 a 
hexachloorbutadieen   (µg/kgds) <1 --  <1 --  <1 --  
endosulfansulfaat   (µg/kgds) <1 -- -- <1 -- -- <1 -- -- 
trans-chloordaan   (µg/kgds) <1 -- -- <1 -- -- <1 -- -- 
cis-chloordaan   (µg/kgds) <1 -- -- <1 -- -- <1 -- -- 
som chloordaan (0.7 factor)   
(µg/kgds) 1.4 2.55 a 1.4 2.37 a 1.4 2.69 a 
Som 
organochloorbestrijdingsmiddelen 
(0.7 factor) waterbodem   
(µg/kgds) 119.5 -- -- 177.4 -- -- 68.2 -- -- 
som 
organochloorbestrijdingsmiddelen 
(0.7 factor) landbodem   
(µg/kgds) 118.1 -- -- 176 -- -- 66.8 -- -- 

    

 

Monstercode en monstertraject 
1  13230058-001     1 1, 01: 0-30, 04: 0-30, 10: 0-30, 13: 0-50 
2  13230058-002     2 2, 02: 0-30, 05: 0-30, 08: 0-30, 14: 0-30 
3  13230058-003     3 3, 06: 0-30, 09: 0-30, 12: 0-30, 15: 0-30 



 
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering 
per 1 juli 2013, Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit, 
Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van 
een aantal OCB (per 30-07-2008)  (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met 
wijzingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
 
*  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en 

interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

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

wel kleiner dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag 
verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn. 

b  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de 
RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 

or  Origineel resultaat 
br  Omgerekend resultaat 
   
bt)  De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
  Voor de toetsing zijn de grond (as3000) monsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: (als humus/lutum niet is gemeten 

geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.) 
  1: lutum 25%  humus 5.5% 
  2: lutum 25%  humus 5.9% 
  3: lutum 25%  humus 5.2% 

  



Projectnaam P20M0042 
Projectcode P20M0042 
  
Tabel: Analyseresultaten  grond (as3000)  monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 

    

Monstercode 41 52  
Bodemtypebt) 4 4  

 or br  or br     

    
 
monster voorbehandeling   () Ja  -- Ja  --   
droge stof   (gew.-%) 78.2 -- -- 77.1 -- --   
gewicht artefacten   (g) <1 -- -- <1 -- --   
aard van de artefacten   (-) Geen  -- Geen  --   
    
 
organische stof (gloeiverlies)   
(% vd DS) 5.3 -- -- 4.0 -- -- 

  

    
KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem)   (% vd DS) 21 -- -- 29 -- --   
    
METALEN 
barium+ 190 168  470 416    
cadmium 0.48 0.548  0.87 0.994 *   
kobalt 12 10.7  24 21.3 *   
koper 35 36.2  29 30    
kwik° 0.13 0.129  0.10 0.0989    
lood 67 68.6 * 36 36.9    
molybdeen 0.54 0.54  0.69 0.69    
nikkel 39 35  76 68.2 **   
zink 110 108  91 89.1    
    
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen <0.01 -- -- <0.01 -- --   
fenantreen 0.18 -- -- 0.03 -- --   
antraceen 0.02 -- -- <0.01 -- --   
fluoranteen 0.41 -- -- 0.08 -- --   
benzo(a)antraceen 0.21 -- -- 0.04 -- --   
chryseen 0.21 -- -- 0.04 -- --   
benzo(k)fluoranteen 0.17 -- -- 0.03 -- --   
benzo(a)pyreen 0.26 -- -- 0.04 -- --   
benzo(ghi)peryleen 0.19 -- -- 0.03 -- --   
indeno(1,2,3-cd)pyreen 0.17 -- -- 0.03 -- --   
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 1.827 1.83 * 0.334 0.334  

  

    
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28   (µg/kgds) <1 -- -- <1 -- --   
PCB 52   (µg/kgds) <1 -- -- <1 -- --   
PCB 101   (µg/kgds) <1 -- -- <1 -- --   
PCB 118   (µg/kgds) <1 -- -- <1 -- --   
PCB 138   (µg/kgds) <1 -- -- <1 -- --   
PCB 153   (µg/kgds) <1 -- -- <1 -- --   
PCB 180   (µg/kgds) <1 -- -- <1 -- --   
som PCB (7) (0.7 factor)   
(µg/kgds) 4.9 12.2  4.9 12.2  

  

    
MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 <5 -- -- <5 -- --   
fractie C12-C22 <5 -- -- <5 -- --   
fractie C22-C30 6 -- -- <5 -- --   
fractie C30-C40 <5 -- -- <5 -- --   
totaal olie C10 - C40 <20 35  <20 35    
    
PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN 
PFBA (perfluorbutaanzuur)   
(µg/kgds) 0.11 0.11 ¤ <0.1 0.07  

  

PFPeA (perfluorpentaanzuur)   
(µg/kgds) <0.1 0.07  <0.1 0.07  

  

PFHxA (perfluorhexaanzuur)   
(µg/kgds) <0.1 0.07  <0.1 0.07  

  

PFHpA (perfluorheptaanzuur)   
(µg/kgds) <0.1 0.07  <0.1 0.07  

  



PFOA lineair 
(perfluoroctaanzuur)   
(µg/kgds) 1.6 1.6 *zp 1.1 1.1 *zp 

  

PFOA vertakt 
(perfluoroctaanzuur)   
(µg/kgds) <0.1 0.07  <0.1 0.07  

  

som PFOA (0.7 factor)   
(µg/kgds) 1.7 1.7 *zp 1.2 1.2 *zp 

  

PFNA (perfluornonaanzuur)   
(µg/kgds) <0.1 0.07  <0.1 0.07  

  

PFDA (perfluordecaanzuur)   
(µg/kgds) <0.1 0.07  <0.1 0.07  

  

PFUnDA 
(perfluorundecaanzuur)   
(µg/kgds) <0.1 0.07  <0.1 0.07  

  

PFDoDA 
(perfluordodecaanzuur)   
(µg/kgds) <0.1 0.07  <0.1 0.07  

  

PFTrDA 
(perfluortridecaanzuur)   
(µg/kgds) <0.1 0.07  <0.1 0.07  

  

PFTeDA 
(perfluortetradecaanzuur)   
(µg/kgds) <0.1 0.07  <0.1 0.07  

  

PFHxDA 
(perfluorhexadecaanzuur)   
(µg/kgds) <0.1 0.07  <0.1 0.07  

  

PFODA 
(perfluoroctadecaanzuur)   
(µg/kgds) <0.1 0.07  <0.1 0.07  

  

PFBS 
(perfluorbutaansulfonzuur)   
(µg/kgds) <0.1 0.07  <0.1 0.07  

  

PFPeS 
(perfluorpentaansulfonzuur)   
(µg/kgds) <0.1 0.07  <0.1 0.07  

  

PFHxS 
(perfluorhexaansulfonzuur)   
(µg/kgds) <0.1 0.07  <0.1 0.07  

  

PFHpS 
(perfluorheptaansulfonzuur)   
(µg/kgds) <0.1 0.07  <0.1 0.07  

  

PFOS lineair 
(perfluoroctaansulfonzuur)   
(µg/kgds) 0.27 0.27 ¤ 0.14 0.14 ¤ 

  

PFOS vertakt 
(perfluoroctaansulfonzuur)   
(µg/kgds) 0.13 0.13 ¤ <0.1 0.07  

  

som PFOS (0.7 factor)   
(µg/kgds) 0.40 0.4 ¤ 0.21 0.21 ¤ 

  

PFDS 
(perfluordecaansulfonzuur)   
(µg/kgds) <0.1 0.07  <0.1 0.07  

  

4:2 FTS (4:2 fluortelomeer 
sulfonzuur)   (µg/kgds) <0.1 0.07  <0.1 0.07  

  

6:2 FTS (6:2 fluortelomeer 
sulfonzuur)   (µg/kgds) <0.1 0.07  <0.1 0.07  

  

8:2 FTS (8:2 fluortelomeer 
sulfonzuur)   (µg/kgds) <0.1 0.07  <0.1 0.07  

  

10:2 FTS (10:2 fluortelomeer 
sulfonzuur)   (µg/kgds) <0.1 0.07  <0.1 0.07  

  

MeFOSAA (n-methyl 
perfluoroctaansulfonamide 
acetaat)   (µg/kgds) <0.1 0.07  <0.1 0.07  

  

EtFOSAA (n-ethyl 
perfluoroctaansulfonamide 
acetaat)   (µg/kgds) <0.1 0.07  <0.1 0.07  

  

PFOSA 
(perfluoroctaansulfonamide)   
(µg/kgds) <0.1 0.07  <0.1 0.07  

  

MeFOSA (n-methyl 
perfluoroctaansulfonamide)   
(µg/kgds) <0.1 0.07  <0.1 0.07  

  

8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer 
fosfaat diester)   (µg/kgds) <0.1 0.07  <0.1 0.07  

  



    

 

Monstercode en monstertraject 
1  13230058-004     4 4, 01: 0-50, 04: 0-50, 05: 0-50, 10: 0-50, 14: 0-50, 15: 0-50 
2  13230058-005     5 5, 02: 0-50, 03: 0-50, 06: 0-50, 07: 0-50, 08: 0-50, 09: 0-50, 11: 0-50, 12: 0-50 
 
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering 
per 1 juli 2013, Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit, 
Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van 
een aantal OCB (per 30-07-2008)  (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met 
wijzingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).Voor PFAS geldt het Tijdelijk Handelingskader voor 
hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie (Geactualiseerde versie van 29 november 2019). 
 
*  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en 

interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

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

wel kleiner dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag 
verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn. 

b  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de 
RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 

+  De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging 
en geen sprake is van thermisch gereinigde grond en baggerspecie. 

°  Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 mg/kg 
d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan kwik. Er kan 
daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de eis van 36 mg/kg 
d.s. gehanteerd. 

*zp  Zorgplicht van toepassing  met betrekking tot PFAS 

¤ 
 Voor PFAS in grondwaterbeschermingsgebieden blijft de bepalingsgrens de toepassingsnorm voor het toepassen van 

grond en baggerspecie boven grondwaterniveau. Dit is 0,1 ug/kg d.s. 
or  Origineel resultaat 
br  Omgerekend resultaat 
   
bt)  De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
  Voor de toetsing zijn de grond (as3000) monsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: (als humus/lutum niet is gemeten 

geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.) 
  4: lutum 29%  humus 4% 

  



Projectnaam P20M0042 
Projectcode P20M0042 
  
Tabel: Analyseresultaten  asbestverdachte grond as3000  monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 

    

Monstercode 11   
Bodemtypebt) 5   

 or br        

    
VOORBEREIDENDE RESULTATEN 
totaal aangeleverd monster   
(kg) 1.68 -- -- 

    

in behandeling genomen 
gewicht   (kg) 1.68 -- -- 

    

Mengmonster samengesteld   
() nee  -- 

    

totaal gewicht <20 mm na 
drogen   (g) 1151 -- -- 

    

droge stof   (gew.-%) 78.0 -- --     
    
KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK 
gemeten totaal 
asbestconcentratie <2  -- 

    

gemeten hechtgebonden-
asbestconcentratie <2  -- 

    

gemeten niet-hechtgebonden-
asbestconcentratie <2  -- 

    

ondergrens (95% 
betrouwb.interval) <2  -- 

    

bovengrens (95% 
betrouwb.interval) <2  -- 

    

gemeten hechtgebonden 
Serpentijn-asbestgehalte <2  -- 

    

gemeten niet-hechtgebonden 
Serpentijn-asbestgehalte <2  -- 

    

gemeten hechtgebonden 
Amfibool-asbestgehalte <2  -- 

    

gemeten niet-hechtgebonden 
Amfibool-asbestgehalte <2  -- 

    

berekende bepalingsgrens n.v.t.  --     
gewogen asbestconcentratie <2 1.4      
gewogen niet-hechtgebonden 
asbestconcentratie <2 -- -- 

    

    

 

Monstercode en monstertraject 
1  13231789-001     1 1, 01: 0-50, 04: 0-50, 05: 0-50, 05: 0-30, 10: 0-50, 10: 0-30, 13: 0-50, 14: 0-50, 15: 0-50, 14: 0-30 
 
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering 
per 1 juli 2013, Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit, 
Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van 
een aantal OCB (per 30-07-2008)  (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met 
wijzingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
 
*  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en 

interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

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

wel kleiner dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag 
verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn. 

b  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de 
RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 

or  Origineel resultaat 
br  Omgerekend resultaat 
   
bt)  De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
  Voor de toetsing zijn de asbestverdachte grond as3000 monsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: (als humus/lutum 

niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.) 
  5: lutum 25%  humus 10% 



Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 

     

Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I RBK eis 

     

     
CHLOORBENZENEN 
hexachloorbenzeen(µg/kgds) 8.5 1004 2000 1.0 
     
CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN 
som DDT (0.7 factor)(µg/kgds) 200 950 1700 2.0 
som DDD (0.7 factor)(µg/kgds) 20 17010 34000 1.4 
som DDE (0.7 factor)(µg/kgds) 100 1200 2300 1.4 
aldrin(µg/kgds)   320 1.0 
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 
factor)(µg/kgds) 15 2008 4000 2.1 
alpha-HCH(µg/kgds) 1.0 8500 17000 1.0 
beta-HCH(µg/kgds) 2.0 801 1600 1.0 
gamma-HCH(µg/kgds) 3.0 602 1200 1.0 
heptachloor(µg/kgds) 0.70 2000 4000 1.0 
alpha-endosulfan(µg/kgds) 0.90 2000 4000 1.0 
som heptachloorepoxide (0.7 
factor)(µg/kgds) 2.0 2001 4000 1.4 
hexachloorbutadieen(µg/kgds) 3.0   1.0 
som chloordaan (0.7 factor)(µg/kgds) 2.0 2001 4000 1.4 
     
METALEN 
barium   920 20 
cadmium 0.60 6.8 13 0.20 
kobalt 15 102 190 3.0 
koper 40 115 190 5.0 
kwik 0.15 18 36 0.050 
lood 50 290 530 10 
molybdeen 1.5 96 190 1.5 
nikkel 35 68 100 4.0 
zink 140 430 720 20 
     
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 1.5 21 40 0.35 
     
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor)(µg/kgds) 20 510 1000 4.9 
     
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 190 2595 5000 35 
     
PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN 
PFBA (perfluorbutaanzuur)(µg/kgds) 0.80    
PFPeA 
(perfluorpentaanzuur)(µg/kgds) 0.80 

  
 

PFHxA 
(perfluorhexaanzuur)(µg/kgds) 0.80 

  
 

PFHpA 
(perfluorheptaanzuur)(µg/kgds) 0.80 

  
 

PFOA lineair 
(perfluoroctaanzuur)(µg/kgds) 0.80 

  
 

PFOA vertakt 
(perfluoroctaanzuur)(µg/kgds) 0.80 

  
 

som PFOA (0.7 factor)(µg/kgds) 0.80    
PFNA (perfluornonaanzuur)(µg/kgds) 0.80    
PFDA (perfluordecaanzuur)(µg/kgds) 0.80    
PFUnDA 
(perfluorundecaanzuur)(µg/kgds) 0.80 

  
 

PFDoDA 
(perfluordodecaanzuur)(µg/kgds) 0.80 

  
 

PFTrDA 
(perfluortridecaanzuur)(µg/kgds) 0.80 

  
 

PFTeDA 
(perfluortetradecaanzuur)(µg/kgds) 0.80 

  
 

PFHxDA 
(perfluorhexadecaanzuur)(µg/kgds) 0.80 

  
 

PFODA 
(perfluoroctadecaanzuur)(µg/kgds) 0.80 

  
 



PFBS 
(perfluorbutaansulfonzuur)(µg/kgds) 0.80 

  
 

PFPeS 
(perfluorpentaansulfonzuur)(µg/kgds) 0.80 

  
 

PFHxS 
(perfluorhexaansulfonzuur)(µg/kgds) 0.80 

  
 

PFHpS 
(perfluorheptaansulfonzuur)(µg/kgds) 0.80 

  
 

PFOS lineair 
(perfluoroctaansulfonzuur)(µg/kgds) 0.90 

  
 

PFOS vertakt 
(perfluoroctaansulfonzuur)(µg/kgds) 0.90 

  
 

som PFOS (0.7 factor)(µg/kgds) 0.90    
PFDS 
(perfluordecaansulfonzuur)(µg/kgds) 0.80 

  
 

4:2 FTS (4:2 fluortelomeer 
sulfonzuur)(µg/kgds) 0.80 

  
 

6:2 FTS (6:2 fluortelomeer 
sulfonzuur)(µg/kgds) 0.80 

  
 

8:2 FTS (8:2 fluortelomeer 
sulfonzuur)(µg/kgds) 0.80 

  
 

10:2 FTS (10:2 fluortelomeer 
sulfonzuur)(µg/kgds) 0.80 

  
 

MeFOSAA (n-methyl 
perfluoroctaansulfonamide 
acetaat)(µg/kgds) 0.80 

  

 
EtFOSAA (n-ethyl 
perfluoroctaansulfonamide 
acetaat)(µg/kgds) 0.80 

  

 
PFOSA 
(perfluoroctaansulfonamide)(µg/kgds) 0.80 

  
 

MeFOSA (n-methyl 
perfluoroctaansulfonamide)(µg/kgds) 0.80 

  
 

8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat 
diester)(µg/kgds) 0.80 

  
 

     

 

1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 RBK Tabel 1 (rapportagegrenzen),  Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het standaard bodem type 10% humus en 25% lutum. 

  



Tabel: Toetsingswaarden voor asbestverdachte grond as3000 (I&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, 
tenzij anders aangegeven 

     

Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I RBK eis 

     

     
KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK 
gewogen asbestconcentratie   100  

     

 

1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 RBK Tabel 1 (rapportagegrenzen),  Staatscourant nr. 22335 (02-11-

2012). 
   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de 

bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het standaard 

bodem type 10% humus en 25% lutum. 

 



Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 14-04-2020 - 22:06) 

 

Projectcode P20M0042 P20M0042 P20M0042 
Projectnaam P20M0042 P20M0042 P20M0042 
Monsteromschrijving 1 2 3 
Monstersoort en bodemtype Grond (AS3000)-1 Grond (AS3000)-2 Grond (AS3000)-3 
Monster conclusie Klasse industrie Klasse industrie Altijd toepasbaar 
    
Analyse Eenheid  SR  BT  BC  SR  BT  BC  SR  BT  BC 

           

monster voorbehandeling  Ja  - Ja  - Ja  - 
droge stof % 81.2 81.2  80.0 80  77.6 77.6  
gewicht artefacten g <1   <1   <1   
aard van de artefacten - Geen   Geen   Geen   
organische stof (gloeiverlies) % 5.5 5.5  5.9 5.9  5.2 5.2  

           

CHLOORBENZENEN 
hexachloorbenzeen ug/kg <1 1.27 <=AW <1 1.19 <=AW <1 1.35 <=AW 

           

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN 
o,p-DDT ug/kg 1.1 2 - 1.2 2.03 - <1 1.35 - 
p,p-DDT ug/kg 3.3 6 - 10 16.9 - 2.5 4.81 - 
som DDT (0.7 factor) ug/kg 4.4 8 <=AW 11.2 19 <=AW 3.2 6.15 <=AW 
o,p-DDD ug/kg <1 1.27 - 1.3 2.2 - <1 1.35 - 
p,p-DDD ug/kg 1.8 3.27 - 2.3 3.9 - <1 1.35 - 
som DDD (0.7 factor) ug/kg 2.5 4.55 <=AW 3.6 6.1 <=AW 1.4 2.69 <=AW 
o,p-DDE ug/kg <1 1.27 - <1 1.19 - <1 1.35 - 
p,p-DDE ug/kg 100 182 - 150 254 - 51 98.1 - 
som DDE (0.7 factor) ug/kg 100.7 183 IN 150.7 255 IN 51.7 99.4 <=AW 
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor) µg/kgds 107.6  - 165.5  - 56.3  - 
aldrin ug/kg <1 1.27 - <1 1.19 - <1 1.35 - 
dieldrin ug/kg <1 1.27 - <1 1.19 - <1 1.35 - 
endrin ug/kg <1 1.27 - <1 1.19 - <1 1.35 - 
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 factor) ug/kg 2.1 3.82 <=AW 2.1 3.56 <=AW 2.1 4.04 <=AW 
isodrin ug/kg <1 1.27 - <1 1.19 - <1 1.35 - 
telodrin ug/kg <1 1.27 - <1 1.19 - <1 1.35 - 
alpha-HCH ug/kg <1 1.27 <=AW <1 1.19 <=AW <1 1.35 <=AW 
beta-HCH ug/kg <1 1.27 <=AW <1 1.19 <=AW <1 1.35 <=AW 
gamma-HCH ug/kg <1 1.27 <=AW <1 1.19 <=AW <1 1.35 <=AW 
delta-HCH ug/kg <1 1.27 -- <1 1.19 -- <1 1.35 -- 
som a-b-c-d HCH (0.7 factor) µg/kgds 2.8  - 2.8  - 2.8  - 
heptachloor ug/kg <1 1.27 <=AW <1 1.19 <=AW <1 1.35 <=AW 
cis-heptachloorepoxide ug/kg <1 1.27 - <1 1.19 - <1 1.35 - 
trans-heptachloorepoxide ug/kg <1 1.27 - <1 1.19 - <1 1.35 - 
som heptachloorepoxide (0.7 factor) ug/kg 1.4 2.55 <=AW 1.4 2.37 <=AW 1.4 2.69 <=AW 
alpha-endosulfan ug/kg <1 1.27 <=AW <1 1.19 <=AW <1 1.35 <=AW 
hexachloorbutadieen ug/kg <1 1.27 <=AW <1 1.19 <=AW <1 1.35 <=AW 
endosulfansulfaat ug/kg <1 1.27 -- <1 1.19 -- <1 1.35 -- 
trans-chloordaan ug/kg <1 1.27 - <1 1.19 - <1 1.35 - 
cis-chloordaan ug/kg <1 1.27 - <1 1.19 - <1 1.35 - 
som chloordaan (0.7 factor) ug/kg 1.4 2.55 <=AW 1.4 2.37 <=AW 1.4 2.69 <=AW 
Som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor) waterbodem µg/kgds 119.5  - 177.4  - 68.2  - 
som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor) landbodem ug/kg 118.1 215 <=AW 176 298 <=AW 66.8 128 <=AW 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13230058-001 1 1, 01: 0-30, 04: 0-30, 10: 0-30, 13: 0-50 
13230058-002 2 2, 02: 0-30, 05: 0-30, 08: 0-30, 14: 0-30 
13230058-003 3 3, 06: 0-30, 09: 0-30, 12: 0-30, 15: 0-30 
 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 14-04-2020 - 22:06) 

 

Projectcode P20M0042 P20M0042 
Projectnaam P20M0042 P20M0042 
Monsteromschrijving 4 5 
Monstersoort Grond (AS3000) Grond (AS3000) 
Monster conclusie (excl PFAS) Klasse industrie Klasse industrie 
   
Analyse Eenheid  SR  BT  BC  SR  BT  BC 

        

monster voorbehandeling  Ja  - Ja  - 
droge stof % 78.2 78.2  77.1 77.1  
gewicht artefacten g <1   <1   
aard van de artefacten - Geen   Geen   
organische stof (gloeiverlies) % 5.3 5.3  4.0 4  

        

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 21 21  29 29  

        

METALEN 
barium+ mg/kg 190 218 -- 470 416 -- 
cadmium mg/kg 0.48 0.572 <=AW 0.87 0.994 WO 
kobalt mg/kg 12 13.7 <=AW 24 21.3 WO 
koper mg/kg 35 40.9 WO 29 30 <=AW 
kwik° mg/kg 0.13 0.14 <=AW 0.10 0.0989 <=AW 
lood mg/kg 67 74.6 WO 36 36.9 <=AW 
molybdeen mg/kg 0.54 0.54 <=AW 0.69 0.69 <=AW 
nikkel mg/kg 39 44 IN 76 68.2 IN 
zink mg/kg 110 127 <=AW 91 89.1 <=AW 

        

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007 - <0.01 0.007 - 
fenantreen mg/kg 0.18 0.18 - 0.03 0.03 - 
antraceen mg/kg 0.02 0.02 - <0.01 0.007 - 
fluoranteen mg/kg 0.41 0.41 - 0.08 0.08 - 
benzo(a)antraceen mg/kg 0.21 0.21 - 0.04 0.04 - 
chryseen mg/kg 0.21 0.21 - 0.04 0.04 - 
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.17 0.17 - 0.03 0.03 - 
benzo(a)pyreen mg/kg 0.26 0.26 - 0.04 0.04 - 
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.19 0.19 - 0.03 0.03 - 
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.17 0.17 - 0.03 0.03 - 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 1.827 1.83 WO 0.334 0.334 <=AW 

        

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.32 - <1 1.75 - 
PCB 52 ug/kg <1 1.32 - <1 1.75 - 
PCB 101 ug/kg <1 1.32 - <1 1.75 - 
PCB 118 ug/kg <1 1.32 - <1 1.75 - 
PCB 138 ug/kg <1 1.32 - <1 1.75 - 
PCB 153 ug/kg <1 1.32 - <1 1.75 - 
PCB 180 ug/kg <1 1.32 - <1 1.75 - 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 9.25 <=AW 4.9 12.2 <=AW 

        

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 6.6 -- <5 8.75 -- 
fractie C12-C22 mg/kg <5 6.6 -- <5 8.75 -- 
fractie C22-C30 mg/kg 6 11.3 -- <5 8.75 -- 
fractie C30-C40 mg/kg <5 6.6 -- <5 8.75 -- 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 26.4 <=AW <20 35 <=AW 

        

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN                           -toetsing uitgevoerd door SYNLAB 
PFBA (perfluorbutaanzuur) µg/kgds 0.11 0.11 ¤ -- <0.1 0.07 -- 
PFPeA (perfluorpentaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -- <0.1 0.07 -- 
PFHxA (perfluorhexaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -- <0.1 0.07 -- 
PFHpA (perfluorheptaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -- <0.1 0.07 -- 
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur) µg/kgds 1.6 1.6 WO -- 1.1 1.1 WO -- 
PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 - <0.1 0.07 - 
som PFOA (0.7 factor) µg/kgds 1.7 1.7 WO - 1.2 1.2 WO - 
PFNA (perfluornonaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -- <0.1 0.07 -- 
PFDA (perfluordecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -- <0.1 0.07 -- 
PFUnDA (perfluorundecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -- <0.1 0.07 -- 
PFDoDA (perfluordodecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -- <0.1 0.07 -- 
PFTrDA (perfluortridecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -- <0.1 0.07 -- 
PFTeDA (perfluortetradecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -- <0.1 0.07 -- 
PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 - <0.1 0.07 - 
PFODA (perfluoroctadecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 - <0.1 0.07 - 
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -- <0.1 0.07 -- 



PFPeS (perfluorpentaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 - <0.1 0.07 - 
PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -- <0.1 0.07 -- 
PFHpS (perfluorheptaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -- <0.1 0.07 -- 
PFOS lineair (perfluoroctaansulfonzuur) µg/kgds 0.27 0.27 ¤ -- 0.14 0.14 ¤ -- 
PFOS vertakt (perfluoroctaansulfonzuur) µg/kgds 0.13 0.13 ¤ - <0.1 0.07 - 
som PFOS (0.7 factor) µg/kgds 0.40 0.4 ¤ - 0.21 0.21 ¤ - 
PFDS (perfluordecaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -- <0.1 0.07 -- 
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 - <0.1 0.07 - 
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 - <0.1 0.07 - 
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 - <0.1 0.07 - 
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 - <0.1 0.07 - 
MeFOSAA (n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat) µg/kgds <0.1 0.07 - <0.1 0.07 - 
EtFOSAA (n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat) µg/kgds <0.1 0.07 - <0.1 0.07 - 
PFOSA (perfluoroctaansulfonamide) µg/kgds <0.1 0.07 -- <0.1 0.07 -- 
MeFOSA (n-methyl perfluoroctaansulfonamide) µg/kgds <0.1 0.07 - <0.1 0.07 - 
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat diester) µg/kgds <0.1 0.07 - <0.1 0.07 - 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13230058-004 4 4, 01: 0-50, 04: 0-50, 05: 0-50, 10: 0-50, 14: 0-50, 15: 0-50 
13230058-005 5 5, 02: 0-50, 03: 0-50, 06: 0-50, 07: 0-50, 08: 0-50, 09: 0-50, 11: 0-50, 12: 0-50 
 

  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  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 
   
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). 

°  Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 
mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan 
kwik. Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de 
eis van 36 mg/kg d.s. gehanteerd. 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
NT  (Pfas) Niet toepasbaar 
¤  Voor PFAS in oa. grondwaterbeschermingsgebieden blijft de bepalingsgrens de toepassingsnorm voor het toepassen 

van grond en baggerspecie boven grondwaterniveau. Dit is 0,1 ug/kg d.s. 
,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 
BT/BC 
gem 

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

   
Kleur informatie   
Rood  overschrijding klasse B / Interventiewaarde, nooit toepasbaar 
  Klasse wonen of klasse industrie (monsterniveau) 
Blauw  >= Achtergrond waarde, industrie of wonen op component niveau 
   

  



Normenblad 
Toetskeuze: T.1: Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 

 

Analyse Eenheid AW Wo Ind I 

      
CHLOORBENZENEN 
hexachloorbenzeen ug/kg 8.5 27 1400 2000 

      
CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN 
som DDT (0.7 factor) ug/kg 200 200 1000 1700 
som DDD (0.7 factor) ug/kg 20 840 34000 34000 
som DDE (0.7 factor) ug/kg 100 130 1300 2300 
aldrin ug/kg    320 
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 factor) ug/kg 15 40 140 4000 
alpha-HCH ug/kg 1 1 500 17000 
beta-HCH ug/kg 2 2 500 1600 
gamma-HCH ug/kg 3 40 500 1200 
heptachloor ug/kg 0.7 0.7 100 4000 
alpha-endosulfan ug/kg 0.9 0.9 100 4000 
som heptachloorepoxide (0.7 factor) ug/kg 2 2 100 4000 
hexachloorbutadieen ug/kg 3    
som chloordaan (0.7 factor) ug/kg 2 2 100 4000 
som organochloorbestrijdingsmiddelen 
(0.7 factor) landbodem 

ug/kg 400    

      
METALEN 
cadmium mg/kg 0.6 1.2 4.3 13 
kobalt mg/kg 15 35 190 190 
koper mg/kg 40 54 190 190 
kwik° mg/kg 0.15 0.83 4.8 36 
lood mg/kg 50 210 530 530 
molybdeen mg/kg 1.5 88 190 190 
nikkel mg/kg 35 39 100 100 
zink mg/kg 140 200 720 720 

      
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 1.5 6.8 40 40 

      
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 20 40 500 1000 

      
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg 190 190 500 5000 

      
PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN-toetsing uitgevoerd door SYNLAB 
PFBA (perfluorbutaanzuur) ug/kg 0.8 3 3 -- 
PFPeA (perfluorpentaanzuur) ug/kg 0.8 3 3 -- 
PFHxA (perfluorhexaanzuur) ug/kg 0.8 3 3 -- 
PFHpA (perfluorheptaanzuur) ug/kg 0.8 3 3 -- 
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur) ug/kg 0.8 7 7 -- 
PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur) ug/kg 0.8 7 7 -- 
som PFOA (0.7 factor) ug/kg 0.8 7 7 -- 
PFNA (perfluornonaanzuur) ug/kg 0.8 3 3 -- 
PFDA (perfluordecaanzuur) ug/kg 0.8 3 3 -- 
PFUnDA (perfluorundecaanzuur) ug/kg 0.8 3 3 -- 
PFDoDA (perfluordodecaanzuur) ug/kg 0.8 3 3 -- 
PFTrDA (perfluortridecaanzuur) ug/kg 0.8 3 3 -- 
PFTeDA (perfluortetradecaanzuur) ug/kg 0.8 3 3 -- 
PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur) ug/kg 0.8 3 3 -- 
PFODA (perfluoroctadecaanzuur) ug/kg 0.8 3 3 -- 
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur) ug/kg 0.8 3 3 -- 
PFPeS (perfluorpentaansulfonzuur) ug/kg 0.8 3 3 -- 
PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur) ug/kg 0.8 3 3 -- 
PFHpS (perfluorheptaansulfonzuur) ug/kg 0.8 3 3 -- 
PFOS lineair (perfluoroctaansulfonzuur) ug/kg 0.9 3 3 -- 
PFOS vertakt (perfluoroctaansulfonzuur) ug/kg 0.9 3 3 -- 
som PFOS (0.7 factor) ug/kg 0.9 3 3 -- 
PFDS (perfluordecaansulfonzuur) ug/kg 0.8 3 3 -- 
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur) ug/kg 0.8 3 3 -- 
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur) ug/kg 0.8 3 3 -- 
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur) ug/kg 0.8 3 3 -- 
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur) ug/kg 0.8 3 3 -- 



MeFOSAA (n-methyl 
perfluoroctaansulfonamide acetaat) 

ug/kg 0.8 3 3 -- 

EtFOSAA (n-ethyl 
perfluoroctaansulfonamide acetaat) 

ug/kg 0.8 3 3 -- 

PFOSA (perfluoroctaansulfonamide) ug/kg 0.8 3 3 -- 
MeFOSA (n-methyl 
perfluoroctaansulfonamide) 

ug/kg 0.8 3 3 -- 

8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat 
diester) 

ug/kg 0.8 3 3 -- 

      

 

     
* Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging 
Legenda normenblad   
AW = Achtergrondwaarden 
WO = Maximale waarden bodemfunctieklasse wonen 
IND = Maximale waarden bodemfunctieklasse industrie 
I = Interventiewaarden 
Normen en definities http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/downloads 

 



 

   

 

 BIJLAGE C 

 Analysecertificaten 
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SYNLAB Analytics & Services B.V.

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

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

www.synlab.nl

VINK MILTECH.ADV.BUREAU

R.M. Druijff

Postbus 99

3770 AB  BARNEVELD

Uw projectnaam : P20M0042

Uw projectnummer : P20M0042

SYNLAB rapportnummer : 13230058, versienummer: 1.

Rapport-verificatienummer : 1F5SHFRR

Rotterdam, 14-04-2020

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
P20M0042. 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, het
project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is
niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 11 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

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

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) 1 1, 01: 0-30, 04: 0-30, 10: 0-30, 13: 0-50

002 Grond (AS3000) 2 2, 02: 0-30, 05: 0-30, 08: 0-30, 14: 0-30

003 Grond (AS3000) 3 3, 06: 0-30, 09: 0-30, 12: 0-30, 15: 0-30

004 Grond (AS3000) 4 4, 01: 0-50, 04: 0-50, 05: 0-50, 10: 0-50, 14: 0-50, 15: 0-50

005 Grond (AS3000) 5 5, 02: 0-50, 03: 0-50, 06: 0-50, 07: 0-50, 08: 0-50, 09: 0-50, 11: 0-50, 12: 0-50

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

monster voorbehandeling  S Ja
 

Ja
 

Ja
 

Ja
 

Ja
 

droge stof gew.-% S 81.2
 

80.0
 

77.6
 

78.2
 

77.1
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

aard van de artefacten - S geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

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

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 5.5
 

5.9
 

5.2
 

 
 

 
 

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S  
 

 
 

 
 

5.3
 

4.0
 

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

KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) % vd DS S  
 

 
 

 
 

21
 

29
 

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

METALEN

barium mg/kgds S  
 

 
 

 
 

190
 

470
 

cadmium mg/kgds S  
 

 
 

 
 

0.48
 

0.87
 

kobalt mg/kgds S  
 

 
 

 
 

12
 

24
 

koper mg/kgds S  
 

 
 

 
 

35
 

29
 

kwik mg/kgds S  
 

 
 

 
 

0.13
 

0.10
 

lood mg/kgds S  
 

 
 

 
 

67
 

36
 

molybdeen mg/kgds S  
 

 
 

 
 

0.54
 

0.69
 

nikkel mg/kgds S  
 

 
 

 
 

39
 

76
 

zink mg/kgds S  
 

 
 

 
 

110
 

91
 

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

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen mg/kgds S  
 

 
 

 
 

<0.01
 

<0.01
 

fenantreen mg/kgds S  
 

 
 

 
 

0.18
 

0.03
 

antraceen mg/kgds S  
 

 
 

 
 

0.02
2)

<0.01
 

fluoranteen mg/kgds S  
 

 
 

 
 

0.41
 

0.08
 

benzo(a)antraceen mg/kgds S  
 

 
 

 
 

0.21
 

0.04
 

chryseen mg/kgds S  
 

 
 

 
 

0.21
 

0.04
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S  
 

 
 

 
 

0.17
 

0.03
 

benzo(a)pyreen mg/kgds S  
 

 
 

 
 

0.26
 

0.04
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S  
 

 
 

 
 

0.19
 

0.03
 

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

 
 

 
 

0.17
 

0.03
 

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

mg/kgds S  
 

 
 

 
 

1.827
1)

0.334
1)

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

CHLOORBENZENEN

hexachloorbenzeen µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

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

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 µg/kgds S  
 

 
 

 
 

<1
 

<1
 

PCB 52 µg/kgds S  
 

 
 

 
 

<1
 

<1
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 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) 1 1, 01: 0-30, 04: 0-30, 10: 0-30, 13: 0-50

002 Grond (AS3000) 2 2, 02: 0-30, 05: 0-30, 08: 0-30, 14: 0-30

003 Grond (AS3000) 3 3, 06: 0-30, 09: 0-30, 12: 0-30, 15: 0-30

004 Grond (AS3000) 4 4, 01: 0-50, 04: 0-50, 05: 0-50, 10: 0-50, 14: 0-50, 15: 0-50

005 Grond (AS3000) 5 5, 02: 0-50, 03: 0-50, 06: 0-50, 07: 0-50, 08: 0-50, 09: 0-50, 11: 0-50, 12: 0-50

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

PCB 101 µg/kgds S  
 

 
 

 
 

<1
 

<1
 

PCB 118 µg/kgds S  
 

 
 

 
 

<1
 

<1
 

PCB 138 µg/kgds S  
 

 
 

 
 

<1
 

<1
 

PCB 153 µg/kgds S  
 

 
 

 
 

<1
 

<1
 

PCB 180 µg/kgds S  
 

 
 

 
 

<1
 

<1
 

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

 
 

 
 

4.9
1)

4.9
1)

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

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN

o,p-DDT µg/kgds S 1.1
 

1.2
 

<1
 

 
 

 
 

p,p-DDT µg/kgds S 3.3
 

10
 

2.5
 

 
 

 
 

som DDT (0.7 factor) µg/kgds S 4.4
1)

11.2
1)

3.2
1)

 
 

 
 

o,p-DDD µg/kgds S <1
 

1.3
 

<1
 

 
 

 
 

p,p-DDD µg/kgds S 1.8
 

2.3
 

<1
 

 
 

 
 

som DDD (0.7 factor) µg/kgds S 2.5
1)

3.6
1)

1.4
1)

 
 

 
 

o,p-DDE µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

p,p-DDE µg/kgds S 100
 

150
 

51
 

 
 

 
 

som DDE (0.7 factor) µg/kgds S 100.7
1)

150.7
1)

51.7
1)

 
 

 
 

som DDT,DDE,DDD (0.7
factor)

µg/kgds  107.6
1)

165.5
1)

56.3
1)

 
 

 
 

aldrin µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

dieldrin µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

endrin µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

som aldrin/dieldrin/endrin
(0.7 factor)

µg/kgds S 2.1
1)

2.1
1)

2.1
1)

 
 

 
 

isodrin µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

telodrin µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

alpha-HCH µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

beta-HCH µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

gamma-HCH µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

delta-HCH µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

som a-b-c-d HCH (0.7 factor) µg/kgds  2.8
1)

2.8
1)

2.8
1)

 
 

 
 

heptachloor µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

cis-heptachloorepoxide µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

trans-heptachloorepoxide µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

som heptachloorepoxide (0.7
factor)

µg/kgds S 1.4
1)

1.4
1)

1.4
1)

 
 

 
 

alpha-endosulfan µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

hexachloorbutadieen µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

endosulfansulfaat µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

trans-chloordaan µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

cis-chloordaan µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

som chloordaan (0.7 factor) µg/kgds S 1.4
1)

1.4
1)

1.4
1)

 
 

 
 

Som
organochloorbestrijdingsmidd
elen (0.7 factor) waterbodem

µg/kgds  119.5
1)

177.4
1)

68.2
1)

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 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) 1 1, 01: 0-30, 04: 0-30, 10: 0-30, 13: 0-50

002 Grond (AS3000) 2 2, 02: 0-30, 05: 0-30, 08: 0-30, 14: 0-30

003 Grond (AS3000) 3 3, 06: 0-30, 09: 0-30, 12: 0-30, 15: 0-30

004 Grond (AS3000) 4 4, 01: 0-50, 04: 0-50, 05: 0-50, 10: 0-50, 14: 0-50, 15: 0-50

005 Grond (AS3000) 5 5, 02: 0-50, 03: 0-50, 06: 0-50, 07: 0-50, 08: 0-50, 09: 0-50, 11: 0-50, 12: 0-50

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

som
organochloorbestrijdingsmidd
elen (0.7 factor) landbodem

µg/kgds S 118.1
1)

176
1)

66.8
1)

 
 

 
 

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

MINERALE OLIE

fractie C10-C12 mg/kgds   
 

 
 

 
 

<5
 

<5
 

fractie C12-C22 mg/kgds   
 

 
 

 
 

<5
 

<5
 

fractie C22-C30 mg/kgds   
 

 
 

 
 

6
 

<5
 

fractie C30-C40 mg/kgds   
 

 
 

 
 

<5
 

<5
 

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S  
 

 
 

 
 

<20
 

<20
 

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

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN

PFBA (perfluorbutaanzuur) µg/kgds   
 

 
 

 
 

0.11
 

<0.1
 

PFPeA (perfluorpentaanzuur) µg/kgds   
 

 
 

 
 

<0.1
 

<0.1
 

PFHxA (perfluorhexaanzuur) µg/kgds   
 

 
 

 
 

<0.1
 

<0.1
 

PFHpA
(perfluorheptaanzuur)

µg/kgds   
 

 
 

 
 

<0.1
 

<0.1
 

PFOA lineair
(perfluoroctaanzuur)

µg/kgds   
 

 
 

 
 

1.6
 

1.1
 

PFOA vertakt
(perfluoroctaanzuur)

µg/kgds   
 

 
 

 
 

<0.1
 

<0.1
 

som PFOA (0.7 factor) µg/kgds   
 

 
 

 
 

1.7
3)

1.2
3)

PFNA (perfluornonaanzuur) µg/kgds   
 

 
 

 
 

<0.1
 

<0.1
 

PFDA (perfluordecaanzuur) µg/kgds   
 

 
 

 
 

<0.1
 

<0.1
 

PFUnDA
(perfluorundecaanzuur)

µg/kgds   
 

 
 

 
 

<0.1
 

<0.1
 

PFDoDA
(perfluordodecaanzuur)

µg/kgds   
 

 
 

 
 

<0.1
 

<0.1
 

PFTrDA
(perfluortridecaanzuur)

µg/kgds   
 

 
 

 
 

<0.1
 

<0.1
 

PFTeDA
(perfluortetradecaanzuur)

µg/kgds   
 

 
 

 
 

<0.1
 

<0.1
 

PFHxDA
(perfluorhexadecaanzuur)

µg/kgds   
 

 
 

 
 

<0.1
 

<0.1
 

PFODA
(perfluoroctadecaanzuur)

µg/kgds   
 

 
 

 
 

<0.1
 

<0.1
 

PFBS
(perfluorbutaansulfonzuur)

µg/kgds   
 

 
 

 
 

<0.1
 

<0.1
 

PFPeS
(perfluorpentaansulfonzuur)

µg/kgds   
 

 
 

 
 

<0.1
 

<0.1
 

PFHxS
(perfluorhexaansulfonzuur)

µg/kgds   
 

 
 

 
 

<0.1
 

<0.1
 

PFHpS
(perfluorheptaansulfonzuur)

µg/kgds   
 

 
 

 
 

<0.1
 

<0.1
 

PFOS lineair
(perfluoroctaansulfonzuur)

µg/kgds   
 

 
 

 
 

0.27
 

0.14
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) 1 1, 01: 0-30, 04: 0-30, 10: 0-30, 13: 0-50

002 Grond (AS3000) 2 2, 02: 0-30, 05: 0-30, 08: 0-30, 14: 0-30

003 Grond (AS3000) 3 3, 06: 0-30, 09: 0-30, 12: 0-30, 15: 0-30

004 Grond (AS3000) 4 4, 01: 0-50, 04: 0-50, 05: 0-50, 10: 0-50, 14: 0-50, 15: 0-50

005 Grond (AS3000) 5 5, 02: 0-50, 03: 0-50, 06: 0-50, 07: 0-50, 08: 0-50, 09: 0-50, 11: 0-50, 12: 0-50

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

PFOS vertakt
(perfluoroctaansulfonzuur)

µg/kgds   
 

 
 

 
 

0.13
 

<0.1
 

som PFOS (0.7 factor) µg/kgds   
 

 
 

 
 

0.40
3)

0.21
3)

PFDS
(perfluordecaansulfonzuur)

µg/kgds   
 

 
 

 
 

<0.1
 

<0.1
 

4:2 FTS (4:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds   
 

 
 

 
 

<0.1
 

<0.1
 

6:2 FTS (6:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds   
 

 
 

 
 

<0.1
 

<0.1
 

8:2 FTS (8:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds   
 

 
 

 
 

<0.1
 

<0.1
 

10:2 FTS (10:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds   
 

 
 

 
 

<0.1
 

<0.1
 

MeFOSAA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

µg/kgds   
 

 
 

 
 

<0.1
 

<0.1
 

EtFOSAA (n-ethyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

µg/kgds   
 

 
 

 
 

<0.1
 

<0.1
 

PFOSA
(perfluoroctaansulfonamide)

µg/kgds   
 

 
 

 
 

<0.1
 

<0.1
 

MeFOSA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide)

µg/kgds   
 

 
 

 
 

<0.1
 

<0.1
 

8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer
fosfaat diester)

µg/kgds   
 

 
 

 
 

<0.1
 

<0.1
 



VINK MILTECH.ADV.BUREAU

P20M0042

P20M0042

13230058

08-04-2020

R.M. Druijff

08-04-2020

14-04-2020

Blad 6 van 11

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

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

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

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

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

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

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.

2 Er zijn componenten aanwezig die een storende invloed hebben op de meting. Om die reden is de onzekerheid in het
resultaat vergroot.

3 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

monster voorbehandeling Grond (AS3000) Grond: conform NEN-EN 16179. Grond (AS3000): conform AS3000 
en conform NEN-EN 16179

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

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Conform AS3010-3 (org. stof gecorrigeerd voor 5,4 % lutum) en 
gelijkwaardig aan NEN 5754

hexachloorbenzeen Grond (AS3000) Conform AS3020-2

o,p-DDT Grond (AS3000) Conform AS3020-1

p,p-DDT Grond (AS3000) Idem

som DDT (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

o,p-DDD Grond (AS3000) Idem

p,p-DDD Grond (AS3000) Idem

som DDD (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

o,p-DDE Grond (AS3000) Idem

p,p-DDE Grond (AS3000) Idem

som DDE (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

som DDT,DDE,DDD (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

aldrin Grond (AS3000) Idem

dieldrin Grond (AS3000) Idem

endrin Grond (AS3000) Idem

som aldrin/dieldrin/endrin (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

isodrin Grond (AS3000) Idem

telodrin Grond (AS3000) Idem

alpha-HCH Grond (AS3000) Idem

beta-HCH Grond (AS3000) Idem

gamma-HCH Grond (AS3000) Idem

delta-HCH Grond (AS3000) Conform AS3020-3

som a-b-c-d HCH (0.7 factor) Grond (AS3000) Eigen methode, aceton/hexaan-extractie, clean-up,  analyse m.b.v. 
GCMS

heptachloor Grond (AS3000) Conform AS3020-1

cis-heptachloorepoxide Grond (AS3000) Idem

trans-heptachloorepoxide Grond (AS3000) Idem

som heptachloorepoxide (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

alpha-endosulfan Grond (AS3000) Idem

hexachloorbutadieen Grond (AS3000) Idem

endosulfansulfaat Grond (AS3000) Conform AS3020-3

trans-chloordaan Grond (AS3000) Conform AS3020-1

cis-chloordaan Grond (AS3000) Idem

som chloordaan (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

Som
organochloorbestrijdingsmiddelen
(0.7 factor) waterbodem

Grond (AS3000) Conform AS3220-1 en AS3220-2
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

som
organochloorbestrijdingsmiddelen
(0.7 factor) landbodem

Grond (AS3000) Conform AS3020

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 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 
6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)

cadmium Grond (AS3000) Idem

kobalt Grond (AS3000) Idem

koper Grond (AS3000) Idem

kwik Grond (AS3000) Idem

lood Grond (AS3000) Idem

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 AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703

PFBA (perfluorbutaanzuur) Grond (AS3000) Eigen methode

PFPeA (perfluorpentaanzuur) Grond (AS3000) Idem

PFHxA (perfluorhexaanzuur) Grond (AS3000) Idem

PFHpA (perfluorheptaanzuur) Grond (AS3000) Idem

PFOA lineair (perfluoroctaanzuur) Grond (AS3000) Idem

PFOA vertakt
(perfluoroctaanzuur)

Grond (AS3000) Idem

som PFOA (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

PFNA (perfluornonaanzuur) Grond (AS3000) Idem

PFDA (perfluordecaanzuur) Grond (AS3000) Idem

PFUnDA (perfluorundecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

PFDoDA (perfluordodecaanzuur) Grond (AS3000) Idem

PFTrDA (perfluortridecaanzuur) Grond (AS3000) Idem

PFTeDA
(perfluortetradecaanzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFHxDA
(perfluorhexadecaanzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFODA (perfluoroctadecaanzuur) Grond (AS3000) Idem

PFBS (perfluorbutaansulfonzuur) Grond (AS3000) Idem

PFPeS
(perfluorpentaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFHxS
(perfluorhexaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFHpS
(perfluorheptaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFOS lineair
(perfluoroctaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFOS vertakt
(perfluoroctaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

som PFOS (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

PFDS (perfluordecaansulfonzuur) Grond (AS3000) Idem

4:2 FTS (4:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

6:2 FTS (6:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

8:2 FTS (8:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

10:2 FTS (10:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

MeFOSAA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

Grond (AS3000) Idem

EtFOSAA (n-ethyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

Grond (AS3000) Idem

PFOSA
(perfluoroctaansulfonamide)

Grond (AS3000) Idem

MeFOSA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide)

Grond (AS3000) Idem

8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer
fosfaat diester)

Grond (AS3000) Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y7942365 08-04-2020 08-04-2020 ALC201  

001 Y7942361 08-04-2020 08-04-2020 ALC201  

001 Y7942359 08-04-2020 08-04-2020 ALC201  

001 Y7942332 08-04-2020 08-04-2020 ALC201  

002 Y7942356 08-04-2020 08-04-2020 ALC201  

002 Y7942055 08-04-2020 08-04-2020 ALC201  

002 Y7942031 08-04-2020 08-04-2020 ALC201  

002 Y7942065 08-04-2020 08-04-2020 ALC201  

003 Y7942106 08-04-2020 08-04-2020 ALC201  

003 Y7942353 08-04-2020 08-04-2020 ALC201  
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

003 Y7942107 08-04-2020 08-04-2020 ALC201  

003 Y7942350 08-04-2020 08-04-2020 ALC201  

004 Y7942358 08-04-2020 08-04-2020 ALC201  

004 Y7942050 08-04-2020 08-04-2020 ALC201  

004 Y7942109 08-04-2020 08-04-2020 ALC201  

004 Y7942366 08-04-2020 08-04-2020 ALC201  

004 Y7942354 08-04-2020 08-04-2020 ALC201  

004 Y7942362 08-04-2020 08-04-2020 ALC201  

005 Y7942108 08-04-2020 08-04-2020 ALC201  

005 Y7942037 08-04-2020 08-04-2020 ALC201  

005 Y7942072 08-04-2020 08-04-2020 ALC201  

005 Y7942057 08-04-2020 08-04-2020 ALC201  

005 Y7942352 08-04-2020 08-04-2020 ALC201  

005 Y7942071 08-04-2020 08-04-2020 ALC201  

005 Y7942355 08-04-2020 08-04-2020 ALC201  

005 Y7942085 08-04-2020 08-04-2020 ALC201  
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Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

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

44, 01: 0-50, 04: 0-50, 05: 0-50, 10: 0-50, 14: 0-50, 15: 0-50

004
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SYNLAB Analytics & Services B.V.

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

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

www.synlab.nl

VINK MILTECH.ADV.BUREAU

R.M. Druijff

Postbus 99

3770 AB  BARNEVELD

Uw projectnaam : P20M0042

Uw projectnummer : P20M0042

SYNLAB rapportnummer : 13231789, versienummer: 1.

Rapport-verificatienummer : EWPRELH2

Rotterdam, 20-04-2020

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
P20M0042. 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, het
project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is
niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 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,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Asbestverdachte
grond AS3000

1 1, 01: 0-50, 04: 0-50, 05: 0-50, 05: 0-30, 10: 0-50, 10: 0-30, 13: 0-50, 14: 0-50, 15: 0-50, 14: 0-30

Analyse Eenheid Q 001     

VOORBEREIDENDE RESULTATEN

totaal aangeleverd monster kg  1.68
 

 
 

 
 

 
 

 
 

in behandeling genomen
gewicht

kg  1.68
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Mengmonster samengesteld   nee
 

 
 

 
 

 
 

 
 

totaal gewicht <20 mm na
drogen

g  1151
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

droge stof gew.-%  78.0
 

 
 

 
 

 
 

 
 

KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK

gemeten totaal
asbestconcentratie

mg/kgds S <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

gemeten niet-
hechtgebonden-
asbestconcentratie

mg/kgds Q <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ondergrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds S <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

bovengrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds S <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

gemeten hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

mg/kgds  <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

gemeten niet-hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

mg/kgds  <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

gemeten hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

mg/kgds  <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

gemeten niet-hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

mg/kgds  <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

berekende bepalingsgrens mg/kgds S n.v.t.
 

 
 

 
 

 
 

 
 

gewogen asbestconcentratie mg/kgds S <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

gewogen niet-
hechtgebonden
asbestconcentratie

mg/kgds S <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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Voetnoten

1 Het aangeleverde analysemonster voldoet niet aan de minimaal vereiste hoeveelheid volgens de eisen in NEN5898
(hoofdstuk 5).
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

totaal aangeleverd monster Asbestverdachte grond AS3000 Conform AS3070-1 en conform NEN 5898

Mengmonster samengesteld Asbestverdachte grond AS3000 conform NEN 5707 (2003)

totaal gewicht <20 mm na drogen Asbestverdachte grond AS3000 Conform AS3070-1 en conform NEN 5898

droge stof Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten totaal
asbestconcentratie

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten niet-hechtgebonden-
asbestconcentratie

Asbestverdachte grond AS3000 conform NEN5707 (2003) en/of NEN5897 (2005)

ondergrens (95%
betrouwb.interval)

Asbestverdachte grond AS3000 Conform AS3070-1 en conform NEN 5898

bovengrens (95%
betrouwb.interval)

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten niet-hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten niet-hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

berekende bepalingsgrens Asbestverdachte grond AS3000 Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y7942109 08-04-2020 08-04-2020 ALC201  

001 Y7942366 08-04-2020 08-04-2020 ALC201  

001 Y7942354 08-04-2020 08-04-2020 ALC201  

001 Y7942359 08-04-2020 08-04-2020 ALC201  

001 Y7942055 08-04-2020 08-04-2020 ALC201  

001 Y7942362 08-04-2020 08-04-2020 ALC201  

001 Y7942365 08-04-2020 08-04-2020 ALC201  

001 Y7942356 08-04-2020 08-04-2020 ALC201  

001 Y7942358 08-04-2020 08-04-2020 ALC201  

001 Y7942050 08-04-2020 08-04-2020 ALC201  



Blad 5 van 5SYNLAB rapportnummer 13231789 - 1



 

   

 

 BIJLAGE D 

 Profielbeschrijving 

  



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek P2 0 M 0 0 4 2

projectcode P2 0 M 0 0 4 2

getekend conform NEN 5 1 0 4

0 1 braak, m aaiveld

type grondboring
datum 0 8 -0 4 -2 0 2 0

boorm eester S. van den Poll-Eisses
x 1 4 3 9 1 4 .9 4
y 4 5 0 9 9 0 .9 4

0

50

0

-30

klei, zwak silt ig, zwak hum eus, 
neut raal bruin, edelm an

-30

-50

klei, zwak silt ig, zwak hum eus, 
neut raal bruin, sporen baksteen, 
edelm an

1
2

m eetpunt  01
20482302

0 2 braak, m aaiveld

type grondboring
datum 0 8 -0 4 -2 0 2 0

boorm eester S. van den Poll-Eisses

0

50

0

-50

klei, zwak silt ig, zwak hum eus, 
neut raal bruin, edelm an

1
2

0 3 braak, m aaiveld

type grondboring
datum 0 8 -0 4 -2 0 2 0

boorm eester S. van den Poll-Eisses

0

50

0

-50

klei, zwak silt ig, zwak hum eus, 
neut raal bruin, edelm an

1
2

0 4 braak, m aaiveld

type grondboring
datum 0 8 -0 4 -2 0 2 0

boorm eester S. van den Poll-Eisses

0

50

0

-30

klei, zwak silt ig, zwak hum eus, 
neut raal bruin, edelm an

-30

-50

klei, zwak silt ig, zwak hum eus, 
neut raal bruin, sporen baksteen, 
edelm an

1
2



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek P2 0 M 0 0 4 2

projectcode P2 0 M 0 0 4 2

getekend conform NEN 5 1 0 4

0 5 braak, m aaiveld

type grondboring
datum 0 8 -0 4 -2 0 2 0

boorm eester S. van den Poll-Eisses

0

50

0

-50

klei, zwak silt ig, zwak hum eus, 
neut raal bruin, sporen baksteen, 
edelm an

1
2

0 6 braak, m aaiveld

type grondboring
datum 0 8 -0 4 -2 0 2 0

boorm eester S. van den Poll-Eisses

0

50

0

-50

klei, zwak silt ig, zwak hum eus, 
neut raal bruin, edelm an

1
2

0 7 braak, m aaiveld

type grondboring
datum 0 8 -0 4 -2 0 2 0

boorm eester S. van den Poll-Eisses

0

50

0

-50

klei, zwak silt ig, zwak hum eus, 
neut raal bruin, edelm an

1
2

0 8 braak, m aaiveld

type grondboring
datum 0 8 -0 4 -2 0 2 0

boorm eester S. van den Poll-Eisses

0

50

0

-50

klei, zwak silt ig, zwak hum eus, 
neut raal bruin, edelm an

1
2

0 9 braak, m aaiveld

type grondboring
datum 0 8 -0 4 -2 0 2 0

boorm eester S. van den Poll-Eisses

0

50

0

-50

klei, zwak silt ig, zwak hum eus, 
neut raal bruin, grijs, edelm an

1
2



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek P2 0 M 0 0 4 2

projectcode P2 0 M 0 0 4 2

getekend conform NEN 5 1 0 4

1 0 braak, m aaiveld

type grondboring
datum 0 8 -0 4 -2 0 2 0

boorm eester S. van den Poll-Eisses

0

50

0

-50

klei, zwak silt ig, zwak hum eus, 
neut raal bruin, sporen baksteen, 
edelm an

1
2

1 1 braak, m aaiveld

type grondboring
datum 0 8 -0 4 -2 0 2 0

boorm eester S. van den Poll-Eisses

0

50

0

-50

klei, zwak silt ig, zwak hum eus, 
neut raal bruin, edelm an

1
2

1 2 braak, m aaiveld

type grondboring
datum 0 8 -0 4 -2 0 2 0

boorm eester S. van den Poll-Eisses

0

50

0

-50

klei, zwak silt ig, zwak hum eus, 
neut raal bruin, edelm an

1
2

1 3 braak, m aaiveld

type grondboring
datum 0 8 -0 4 -2 0 2 0

boorm eester S. van den Poll-Eisses

0

50

0

-50

klei, zwak silt ig, zwak hum eus, 
neut raal bruin, sporen baksteen, 
edelm an

1
2

1 4 braak, m aaiveld

type grondboring
datum 0 8 -0 4 -2 0 2 0

boorm eester S. van den Poll-Eisses

0

50

0

-30

klei, zwak silt ig, zwak hum eus, 
neut raal bruin, sporen kolengruis, 
sporen baksteen, edelm an

-30

-50

klei, zwak silt ig, zwak hum eus, 
neut raal bruin, edelm an

1
2



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek P2 0 M 0 0 4 2

projectcode P2 0 M 0 0 4 2

getekend conform NEN 5 1 0 4

1 5 braak, m aaiveld

type grondboring
datum 0 8 -0 4 -2 0 2 0

boorm eester S. van den Poll-Eisses

0

50

0

-50

klei, zwak silt ig, zwak hum eus, 
neut raal bruin, sporen baksteen, 
edelm an

1
2

Depot je , m aaiveld

type grondboring
datum 0 8 -0 4 -2 0 2 0

boorm eester S. van den Poll-Eisses

0

50

100

0

-100

klei, sterk zandig, zwak grindig, zwak 
hum eus, donker bruin, sporen 
baksteen, resten asfalt , zwak 
schelpen, edelm an

1



num m er

filtert raject

grondwaterstand

casing

filtergrind

bentoniet

PEILBUIS BORING

bodem laag

bodem laag

bodem m onster, geroerd

bodem m onster, ongeroerd

grondwaterstand t ijdens boren

links= cm -m aaiveld

rechts= cm + NAP

GRONDSOORTEN

GRIND, grindig (G,g)

ZAND, zandig (Z,z)

LEEM, silt ig (L,s)

KLEI, kleiig (K,k)

VEEN, hum eus (V,h)

slib

VERHARDINGEN

asfalt , beton, klinkers, tegels
stelconplaat , ondoordringbare laag

OVERIG

bodem vreem de bestandsdelen aanwezig

water

OLIE OP W ATER REACTIE

GEUR INTENISTEIT

Geen Zwak Mat ig Sterk Uiterst

Geen Zeer zwak Zwak Mat ig Sterk Zeer sterk

M ATE VAN BIJM ENGING

zwak - (0-5%)

m at ig - (5-15%)

sterk - (15-50%)

uiterst  - (> 50%)

GRADATIE ZAND

uf =  uiterst  fijn (63-105 um )
zf =  zeer fijn (105-150 um )
m f =  m at ig fijn (150-210 um )
m g =  m at ig grof (210-300 um )
zg =  zeer grof (300-420 um )
ug =  uiterst  grof (420-2000 um )

GRADATIE GRIND

f =  fijn (2-5.6 m m )
m g =  m at ig grof (5.6-16 m m )
zg =  zeer grof (16-63 m m )

BESCHRIJVING BODEM LAAG

pid =  foto ionisat ie detector
bv =  bodem vocht
ow =  olie op water
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Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 3 april 2020
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

12345
25

Schaal 1: 500

Kadastrale gemeente

Sectie

Perceel

Odijk

A

3408

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

Uw referentie: P20M0042



Odijk

Onderzoekslocatie

Bunnik
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Postbus 99

: milieu@vink.nl

: 0342 - 406 406Tel
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Vink Milieutechnisch 
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1. INLEIDING

1.1 Aanleiding en doel

In opdracht van Heilijgers Projectontwikkeling is een kwantitatieve risicoanalyse (QRA) uitge-
voerd. Aanleiding is het bestemmingsplan Odijk-Ter Bosch, waarmee de realisatie van drie wo-
ningen is beoogd. Het plangebied ligt binnen de letaliteitsgrens van een aardgasbuisleiding,
waardoor een beschouwing van het groepsrisico middels een QRA nodig is.

In dit onderzoek is op basis van de verzamelde informatie een inschatting gegeven van knel-
punten en mogelijke vervolgacties. De bevindingen zijn in dit rapport weergegeven.

1.2 Huidige situatie

In afbeelding 1 is de situering van het plangebied en de directe omgeving te zien. Het plan-
gebied ligt ten westen van de kern Odijk en de omgeving van het plangebied betreft een
gebied, waarin diverse woningen aanwezig zijn. Het plangebied is in de huidige situatie onbe-
bouwd.

Afbeelding 1: Ligging plangebied (rood gearceerd)
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1.3 Toekomstige situatie

De beoogde ruimtelijke ontwikkeling betreft het realiseren van drie woningen. In afbeelding 2
is de verbeelding van het bestemmingsplan weergegeven.

Door de ontwikkeling is er sprake van een verhoging van de personendichtheid, in het bijzon-
der in de nachtperiode.

Afbeelding 2: Beoogde situatie plangebied

1.4 Reikwijdte onderzoek

Dit onderzoek voorziet in een kwantitatieve risicobeoordeling (QRA) ten aanzien van de in de
omgeving aanwezige buisleidingen. Ook wordt voorzien in het aanleveren van elementen
voor het invullen van de verantwoordingsplicht van het groepsrisico.
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2. BELEIDSKADER

Het beoordelingskader externe veiligheid richt zich op gevaarlijke stoffen en kan naar risico-
bron grofweg als volgt ingedeeld worden:

1. inrichtingen waar risicovolle activiteiten plaatsvinden;
2. buisleidingen;
3. vervoer over weg, water of spoor;
4. luchtverkeer;
5. fysieke veiligheid (windmolens en hoogspanning, overstroming weide/bos brand).

Dit onderzoek richt zich uitsluitend op de risico’s door buisleidingen.

In het veiligheidsbeleid wordt gewerkt met afstanden of gebieden. Daarbij zijn drie basisbe-
grippen van belang, te weten:

· PR-gebied: gebied waar plaatsgebonden risiconormen (PR) gelden en getoetst moeten
worden;

· Invloedsgebied: gebied waar beoordeling en verantwoording van het groepsrisico (GR)
nodig is;

· Plasbrandaandachtsgebied: het gebied (PAG), waarin rekening gehouden moet worden
met de effecten van een plasbrand.

2.1 Plaatsgebonden risico

Het plaatsgebonden risico (PR) is de kans per jaar dat een persoon dodelijk wordt getroffen
door een ongeval, indien deze zich onafgebroken en onbeschermd op een bepaalde plaats
zou bevinden. Het PR wordt weergegeven met risicocontouren. Dit zijn lijnen, die punten met
een zelfde risico met elkaar verbinden op een topografische kaart. Voor het plaatsgebonden
risico geldt een grenswaarde voor kwetsbare objecten (bijvoorbeeld woningen) en een richt-
waarde voor beperkt kwetsbare objecten (bijvoorbeeld bepaalde bedrijfsgebouwen).

De grenswaarde voor het plaatsgebonden risico wordt voor nieuwe (beperkt) kwetsbare ob-
jecten gesteld op een niveau van 10-6 per jaar. Binnen de 10-6 contour mogen geen nieuwe
kwetsbare functies mogelijk worden gemaakt.

2.2 Groepsrisico

Het groepsrisico (GR) drukt de kans per jaar uit dat een groep mensen van minimaal een be-
paalde omvang overlijdt als direct gevolg van een ongeval in een inrichting waarbij gevaar-
lijke stoffen betrokken zijn. Het GR voor transport is de kans per jaar per kilometer transportroute
dat een groep van tien of meer personen in de omgeving van een transportroute in een keer
het dodelijk slachtoffer wordt van een ongeval op die transportroute. De normen voor het GR
hebben een oriënterende waarde (inspanningsverplichting). Indien de oriënterende waarde
voor het groepsrisico wordt overschreden, legt dit vaak ook ruimtelijke beperkingen op aan
een gebied buiten de 10-6-contour (PR).

Het GR wordt meestal weergegeven in een FN-curve grafiek, waarin op de horizontale as het
aantal doden N staat en op verticale as de cumulatieve kans F per jaar op een ongeval waar-
bij N of meer doden vallen.
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2.3 Verantwoordingsplicht

Berekeningen van het groepsrisico geven inzicht in de mate van maatschappelijke ontwrich-
ting. Met de uitkomsten van een dergelijke berekening kan daarom bewuster met risico’s wor-
den omgegaan. Het is bij de beoordeling van dit groepsrisico de vraag welke omvang van
ramp of ontwrichting aanvaardbaar is.

Hoe er met de verantwoording van het groepsrisico omgegaan dient te worden, verschilt per
risicobron. Ten aanzien van inrichtingen wordt de verantwoording geregeld via het Besluit ex-
terne veiligheid inrichtingen (Bevi), ten aanzien van buisleidingen is dit geborgd in het Besluit
externe veiligheid buisleidingen (Bevb) en ten aanzien van het vervoer van gevaarlijke stoffen
geldt hiervoor het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt).

Bevb

Beperkte verantwoording
1. Een vermelding van de personendichtheid in het invloedsgebied.
2. De hoogte van het groepsrisico per kilometer buisleiding;
3. De mogelijkheden tot voorbereiden van bestrijding en beperking van rampen;
4. De mogelijkheden tot zelfredzaamheid van personen binnen het plangebied.

Volledige verantwoording
De volledige verantwoording gebeurt conform de hieronder Bevi omschreven verantwoor-
ding.

Bevi

1. Aanwezige en de te verwachten dichtheid van personen in het invloedsgebied van de
inrichting/ inrichtingen.

2. De hoogte van het groepsrisico per inrichting op het tijdstip waarop dat besluit wordt vast-
gesteld.

3. Indien mogelijk, de maatregelen ter beperking van het groepsrisico die worden toegepast
door degene die de inrichting drijft.

4. Indien mogelijk, de maatregelen ter beperking van het groepsrisico die in dat besluit zijn
opgenomen.

5. Voorschriften ter beperking van het groepsrisico die het bevoegd gezag voornemens is te
verbinden aan een inrichting.

6. Voor- en nadelen van andere mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkelingen met een lager
groepsrisico.

7. De mogelijkheden en de voorgenomen maatregelen tot beperking van het groepsrisico in
de nabije toekomst.

8. De mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een
ramp in de inrichting(en).

9. De mogelijkheden voor personen die zich bevinden in het invloedsgebied van de inrichting,
om zich in veiligheid te brengen indien zich in die inrichting een ramp voordoet.
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3. RISICO’S DOOR BUISLEIDINGEN

3.1 Algemeen

Het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) regelt de omgang met externe veiligheid
rond buisleidingen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen (zoals gas en brandbare vloeistof-
fen). De normen die door het Bevb worden gehanteerd zijn gelijkgesteld met het Besluit ex-
terne veiligheid inrichtingen (Bevi), zodat eisen voor het plaatsgebonden risico (PR) en regels
voor het groepsrisico (GR) gelijk zijn1.

3.2 Inventarisatie

Uit de EV-signaleringskaart (zie afbeelding 3) is gebleken dat zich binnen of in de buurt van het
plangebied meerdere buisleidingen bevinden. Het plangebied ligt uitsluitend binnen de 1%
letaliteitsgrens van buisleiding A-510. De overige buisleidingen worden niet verder beschouwd.

Tabel 1: Kenmerken buisleiding

Kenmerk Maximale werkdruk
(bar)

Uitwendige diameter
(mm) 1% letaliteitgrens  (m) Afstand t.o.v.

plangebied (m)
A-510 66 406 430 Circa 410

Afbeelding 3: Plangebied en risicobronnen Bevb (locatie plangebied rood gearceerd)

1  Voor hogedruk aardgasleidingen met een ontwerpdruk lager dan 16 bar is geen externe veiligheidsbeleid van
kracht. Het plaatsgebonden risico van deze leidingen kan bovendien niet worden berekend, omdat de kansen
op lekkage en breuk van dergelijke leidingen niet bekend zijn.
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3.3 Kwantitatieve analyse buisleiding

Berekening

Met het berekeningsmodel CAROLA zijn het plaatsgebonden risico en het groepsrisico be-
paald. Twee varianten zijn berekend, te weten de huidige situatie en de toekomstige situatie.

De karakteristieken van de buisleiding zijn via het bevoegd gezag bij de exploitant van de
leiding opgevraagd en als invoer van het model gebruikt.

Het onderzoeksgebied dat is geselecteerd voor de op te vragen gegevens is ruim genomen.
Dit vanwege de minimaal benodigde leidinglengte conform de door de overheid gestelde
richtlijnen.

Aangezien meerdere buisleidingen in het (ruim) geselecteerde onderzoeksgebied aanwezig
zijn, komt ook informatie over andere buisleidingen in de automatisch gegenereerde rappor-
tage naar voren. De relevante buisleiding voor het plangebied heeft als leidingnaam: 6869-
leiding-A-510-deel 1(N.V. Nederlandse Gasunie).

Populatie

Huidige situatie
In de huidige situatie is de personendichtheid in de omgeving van het plangebied door middel
van de BAG populatieservice bepaald. Deze gegevens zijn daarna geverifieerd met de gege-
vens van ruimtelijke plannen. De verificatie heeft ertoe geleid dat ook het beoogde aantal
woningen binnen het nabijgelegen bestemmingsplan ‘Buurtschappen van Odijk’ zijn meege-
nomen. Conform de toelichting van voornoemd bestemmingsplan is uitgegaan van maximaal
150 woningen. Hierbij is gebruik gemaakt van de kentallen voor woningen die op 2,4 personen
per woning staan, met voor de nacht een honderd procent aanwezigheid en overdag vijftig
procent. Het aantal personen voor het bestemmingsplan ‘Buurtschappen van Odijk’ komt hier-
mee uit op 360 personen in de nachtperiode en 180 personen in de dagperiode.

Toekomstige situatie
De gewenste ontwikkeling is daarna op basis van de planomschrijving ingevoerd. Hierbij is
eveneens  gebruik  gemaakt  van de kentallen  voor  woningen.  Het  aantal  personen voor  de
gewenste ontwikkeling is daarna afgerond naar boven en komt uit op 8 personen in de nacht-
periode en 4 personen in de dagperiode.

De populatiegegevens van de huidige en gewenste ontwikkeling zijn te vinden in de rappor-
tage in bijlage 1 en 2.

Resultaten plaatsgebonden risico

Uit de informatie die is opgenomen in bijlage 1 en 2 blijkt dat het plangebied niet binnen de
10-6 contour van de buisleiding is gelegen. Dat betekent dat zowel in de huidige als in de toe-
komstige situatie aan de norm voor het plaatsgebonden risico wordt voldaan.



SPA WNP ingenieurs 22000425.R01

Pagina 9

Resultaten groepsrisico

Overschrijdingsfactor
De overschrijdingsfactor is de verhouding tussen de FN-curve en de oriëntatiewaarde. Daar-
mee is de overschrijdingsfactor een maat, die aangeeft in hoeverre de oriëntatiewaarde
wordt genaderd of overschreden. Een overschrijdingsfactor kleiner dan 1 geeft aan dat de FN-
curve onder de oriëntatiewaarde blijft. Bij een waarde van 1 zal de FN-curve de oriëntatie-
waarde raken. Bij een waarde groter dan 1 wordt de oriëntatiewaarde overschreden.

Huidige situatie en toekomstige situatie
In de huidige situatie en toekomstige situatie is het groepsrisico gelijk. De maximale overschrij-
dingsfactor gelijk aan 3.721E-003 en correspondeert met die kilometer leiding, die gekarakteri-
seerd wordt door stationing 1410.00 en stationing 2410.00. De maximale overschrijdingsfactor
van deze buisleiding wordt gevonden bij 14 slachtoffers en een frequentie van 1.90E-007.

Afbeelding 4 betreft de FN-curve, die hoort bij de kilometer leiding met de maximale overschrij-
dingsfactor. De rode lijn geeft de oriëntatiewaarde weer en de blauwe lijn het groepsrisico als
gevolg van de buisleiding.

Afbeelding 4: FN-curve huidige en toekomstige situatie A-510

3.4 Beoordeling

Plaatsgebonden risico

Uit de berekeningen blijkt dat het plangebied niet binnen de 10-6 contour van de buisleiding is
gelegen.

Groepsrisico

Uit de berekeningen blijkt dat als gevolg van de beoogde ontwikkeling het groepsrisico niet
toeneemt. Het groepsrisico blijft met de ontwikkeling onder de oriëntatiewaarde en is lager
dan 10% van de oriëntatiewaarde. Dit betekent dat volstaan kan worden met een beperkte
verantwoording van het groepsrisico. Elementen voor de verantwoording van het groepsrisico
zijn opgenomen in hoofdstuk 4 van deze rapportage.
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4. VERANTWOORDINGSPLICHT GROEPSRISICO

4.1 Algemeen

In het kader van het Besluit externe veiligheid buisleidingen moet elke verandering van het
groepsrisico verantwoord worden. De verantwoordingsplicht geldt ook als het groepsrisico on-
der de oriëntatiewaarde blijft. Omdat het groepsrisico kleiner is dan 0,1 maal de oriëntatie-
waarde, volstaat een beperkte verantwoording van het groepsrisico.

Een beperkte verantwoording omvat de volgende punten:
· Een vermelding van de personendichtheid in het invloedsgebied.
· De hoogte van het groepsrisico per kilometer buisleiding.
· De mogelijkheden tot voorbereiden van bestrijding en beperking van rampen.
· De mogelijkheden tot zelfredzaamheid van personen binnen het plangebied.

4.2 Maatgevende scenario’s

Het meest waarschijnlijke en meest voorkomende incident is beschadiging van de buisleiding
door grondwerkzaamheden. Hierbij kan aardgas uitstromen, maar aangenomen wordt dat
door snel en accuraat optreden van alle betrokkenen (o.a. Gasunie, omwonenden) de ont-
stane gaswolk niet tot ontbranding zal komen. Omdat het hierbij gaat om een reukloos gas zal
een lekkage door omwonenden moeilijk ontdekt worden. Pas als men de lekkage ziet of hoort
zal men actie ondernemen.

Het ergst denkbare scenario is een grote breuk in de aardgastransportleiding, die explosief tot
ontbranding komt, waardoor een fakkelbrand ontstaat. Bij dit scenario is tot in de wijde omge-
ving de explosie merkbaar.

4.3 Toelichting op onderdelen verantwoording

In deze paragraaf volgt een beknopte beschrijving van de zaken die voor dit plan relevant zijn
voor de verantwoording. Deze verantwoording heeft uitsluitend betrekking op de in dit onder-
zoek onderzochte risico’s ten aanzien van de buisleiding.

Personendichtheid

In de rapportages in bijlagen 1 en 2 zijn de dichtheden van personen binnen het invloedsge-
bied vermeld. De beoogde aantallen personen die potentieel binnen het plangebied aanwe-
zig kunnen zijn, zijn gebaseerd op kentallen en informatie die door de initiatiefnemer zijn ver-
strekt.

Omvang risico

Uit de berekeningen volgt dat voor de kilometer leiding met het hoogste groepsrisico de maxi-
male overschrijdingsfactor gelijk is aan 3.721E-003. Door de ontwikkeling neemt het groepsrisico
rekentechnisch niet toe en wordt de oriëntatiewaarde niet overschreden. De maximale over-
schrijdingsfactor wordt gevonden bij 14 slachtoffers en een frequentie van 1.90E-007.
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Het risico bij een buisleiding ontstaat wanneer de leiding beschadigd raakt of breekt, waar-
door het aardgas onder hoge druk uit de leiding stroomt. In het meest ongunstige scenario
ontsteekt het aardgas, een zogenoemde fakkelbrand. Een fakkelbrand kan 1 á 2 uur duren,
omdat eerst de leiding afgesloten moet worden en deze vervolgens moet leeglopen.

Voorbereiden, bestrijden en beperken van de omvang

Bij een calamiteit zal de brandweer zich inzetten om effecten ten gevolge van het incident te
beperken of te voorkomen. Deze inzet vindt voornamelijk plaats bij de bron. De brandweer
richt zich dan niet direct op het bestrijden van effecten in of nabij het plangebied. Eventuele
secundaire branden in het plangebied kunnen met behulp van de primaire bluswatervoorzie-
ningen worden bestreden door de brandweer. De mogelijkheden voor bestrijdbaarheid wor-
den daarom niet verder in beschouwing genomen.

Het plangebied is vanuit meerdere zijden voor de hulpdiensten goed bereikbaar. De brand-
weerkazerne van Bunnik bevindt zich ten noordwesten van het plangebied op circa 3,5 kilo-
meter afstand en de brandweerkazerne van Houten-Oost bevindt zich ten zuidwesten op circa
4 kilometer afstand.

Zelfredzaamheid

Het plan is in hoofdzaak bestemd voor zelfredzame personen. Bij een evacuatie zijn zij zelf in
staat zich in veiligheid te brengen. In het plangebied is het mogelijk om te vluchten vanaf de
eventuele calamiteit. Indien er minder zelfredzame personen aanwezig zijn dan kunnen deze
onder begeleiding vluchten.

Bij een eventuele fakkelbrand zijn de personen in het plangebied in eerste instantie op zichzelf
aangewezen, doordat een fakkelbrand niet geblust kan worden door de brandweer. Bij een
fakkelbrand nabij het plangebied is het advies om binnen te blijven/te schuilen.
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5. CONCLUSIES EN AANBEVELING

Ten aanzien van het bestemmingsplan Odijk – Ter Bosch is een kwantitatieve risicoanalyse naar
de risico’s als gevolg van het transport van gevaarlijke stoffen, via buisleidingen uitgevoerd.

Samenvattend wordt op basis van de uitgevoerde analyse het volgende geconcludeerd:

1. Het plaatsgebonden risico vormt in geen van de gevallen een belemmering voor de plan-
ontwikkeling.

2. De realisatie van het plan leidt rekentechnisch niet tot een stijging van het groepsrisico. Het
groepsrisico blijft na planrealisatie ruim onder de oriëntatiewaarde.

3. Doordat het groepsrisico met de ontwikkeling onder de oriëntatiewaarde blijft en lager is
dan 10% van de oriëntatiewaarde, volstaat een beperkte verantwoording. Elementen voor
deze verantwoordingsplicht zijn opgenomen in deze rapportage.

Aanbevolen wordt, ten behoeve van de verantwoording van het groepsrisico, deze rappor-
tage aan de Veiligheidsregio voor te leggen.

SPA WNP ingenieurs
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1 Inleiding
In deze rapportage worden de gebruikte invoergegevens en de door CAROLA gegenereerde
resultaten weergegeven. Deze gegevens vormen de basis voor een QRA-rapportage. Naast
deze basisinvoergegevens en –resultaten wordt in de Handleiding Risicoberekeningen BevB
aangegeven welke elementen ook in de QRA beschreven moeten worden. In onderstaand
overzicht worden welke elementen beschreven moeten worden en of deze door CAROLA
worden aangeleverd. Indien de elementen niet door CAROLA worden gegenereerd, moeten ze
door de opsteller van de QRA-rapportage worden ingevuld. Het meest recente overzicht van
de te beschrijven elementen wordt gegeven in de van kracht zijnde versie van de Handleiding
Risicoberekeningen Bevb.

In CAROLA berekeningen wordt gebruik gemaakt van de parameters conform de Handleiding
Risicoberekeningen Bevb [1]. Achtergrondinformatie over de berekeningen kan worden
gevonden in [2, 3, 4, 5].
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Overzicht van de elementen die in een QRA gerapporteerd moeten worden.

Onderwerp Vertrouwelijk/

Openbaar

Aangeleverd

door CAROLA

1 Algemene rapportgegevens
Administratieve gegevens:

· naam en adres van de leidingexploitant(en) (volgens
Bevb)

· naam en adres van de opsteller van de QRA

Openbaar Deels

Nee
Reden opstellen QRA Openbaar Nee
Gevolgde methodiek

· rekenpakket met versienummer
· parameterbestand met versienummer

Openbaar Ja

Peildatum QRA
· datum van de berekening
· datum van aanmaak van de buisleidinggegevens

Openbaar
Ja
Nee

2 Algemene beschrijving van de buisleiding(en)
Gegevens buisleiding

· naam buisleiding
· diameter
· druk
· eventuele mitigerende maatregelen

Openbaar
Ja
Ja
Ja
Ja

Ligging van de leiding, aan de hand van kaart(en) op schaal.
· leiding
· noordpijl en schaalindicatie

Openbaar
Ja
Ja

3 Beschrijving omgeving
Omgevingsbebouwing en gebiedsfuncties

· bestemmingsplannen al dan niet gedeeltelijk binnen de PR
10-6-contour en het invloedsgebied

Openbaar
Ja indien
ingevoerd

Actuele topografische kaart Openbaar Ja indien
ingevoerd

Een beschrijving van de bevolking rond de buisleiding, onder
opgave van de wijze waarop deze beschrijving tot stand is
gekomen (o.a. incidentele bebouwing, lintbebouwing)

Openbaar Nee

Mogelijke gevaren van buiten de buisleiding die op de buisleiding
effect kunnen hebben (risicoverhogende objecten, buurbedrijven/
activiteiten, vliegroutes, windturbines)

Openbaar Nee

Gebruikt weerstation Openbaar Ja
4 Beschrijving per leiding van mogelijke risico’s voor de

omgeving
Samenvattend overzicht van de resultaten van de QRA, waarin
tenminste is opgenomen:

Openbaar Ja

Kaart met het berekende plaatsgebonden risico, met contouren
voor 10-4, 10-5, 10-6, 10-7 en 10-8 (indien aanwezig)

Openbaar Ja

FN-curve, voor zowel huidige als toekomstige situatie, met het
groepsrisico voor de kilometer buisleiding met de grootste
overschrijding van de oriënterende waarde. Op de horizontale as
van de grafiek met de FN-curve wordt het aantal dodelijke
slachtoffers uitgezet, op de verticale as de cumulatieve kans tot
10-9 per jaar

Openbaar Ja

FN-datapunt waarbij de maximale overschrijding van de
oriëntatiewaarde optreedt, inclusief de factor van de overschrijding

Openbaar Ja

Grafiek met de screening van het groepsrisico Openbaar Ja
Beschrijving of er kwetsbare bestemmingen en/of beperkt
kwetsbare bestemmingen binnen de PR contour van 10-6 per jaar
zijn

Openbaar Nee

Voorgestelde preventieve en repressieve maatregelen die in de QRA
zijn meegenomen

Openbaar Ja
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2 Invoergegevens
De risicoberekeningen die in dit rapport zijn beschreven zijn uitgevoerd met CAROLA versie
1.0.0.52. De gehanteerde parameterfile heeft versienummer 1.3. De berekeningen zijn
uitgevoerd op 06-10-2020.

Dit project is opgeslagen onder de naam  S:\2020 projecten\22000425 Odijk_EV\22000425r01
EV\Carola (laten staan)\22000425 Odijk.crp en is laatstelijk bijgewerkt op 30-09-2020.
Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van de meteorologische gegevens van het
weerstation Soesterberg. De gebruikte ruwheidslengte is 0,1 meter.

In dit hoofdstuk worden de verschillende invoergegevens nader gespecificeerd in de
navolgende secties.

2.1 Interessegebied

Het interessegebied is weergegeven in figuur 2.1
Figuur 2.1 Interessegebied voor de uitgevoerde risicoberekeningen

2.2 Relevante leidingen

Op basis van het gespecificeerde interessegebied zijn de volgende aardgastransportleidingen
meegenomen.

Eigenaar Leidingnaam Diameter [mm] Druk [bar] Datum aanleveren
gegevens

N.V.
Nederlandse
Gasunie

6869_leiding-
A-510-deel-1

914.00 66.20 30-09-2020
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N.V.
Nederlandse
Gasunie

6869_leiding-
W-506-01-
deel-1

323.90 40.00 30-09-2020

N.V.
Nederlandse
Gasunie

6869_leiding-
W-506-05-
deel-1

219.10 40.00 30-09-2020

De exploitant specifieke factoren voor casuïstiek (cluster 1b), actief rappel (cluster 1C) en
mitigerende  maatregelen  corrosie  staan  beschreven  in  Tabel  11  van  Module  B  van  de
Handleiding Risicoberekeningen Bevb [1].

De leidingen zijn gevisualiseerd in figuur 2.2.
Figuur 2.2 Buisleidingen aanwezig in de omgeving van het interessegebied

Leidingen meegenomen in de risicoberekeningen

Leidingen waarvoor de houdbaarheidsdatum van de gegevens verstreken is

Voor de in bovenstaande tabel opgenomen leidingen zijn geen risico mitigerende maatregelen
verdisconteerd in de bijbehorende risicoberekeningen.

2.3 Populatie

De ingevoerde populatie is weergegeven in figuur 2.3
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Bijlage 1.6



Pagina 7 van 17

Figuur 2.3 Bevolking meegenomen in de risicoberekeningen

Populatietype Polygoonpunten Populatiepolygoon

Wonen

Werken

Evenement

Populatiepolygonen
Label Type Aantal Dichtheid Vervangmodus Percentage

Personen
BP
Buurtschappen
van Odijk

Wonen 360.0 Toevoegen
Nieuwe
Populatie

Populatiebestanden
Pad Type Aan

tal
Percent
age
Person
en

populatie\2200042+BP+Odijk-
Ter+Bosch_geval+1_resultaten_resultaten\bijeen_sport_cel_zkh-
dag100-nacht80.txt

Won
en

53
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populatie\2200042+BP+Odijk-
Ter+Bosch_geval+1_resultaten_resultaten\industrie-
dag100-nacht30.txt

Werk
en

121

populatie\2200042+BP+Odijk-
Ter+Bosch_geval+1_resultaten_resultaten\kantoor_klinie
k_onderwijs_winkel-dag100-nacht0.txt

Werk
en

110

populatie\2200042+BP+Odijk-
Ter+Bosch_geval+1_resultaten_resultaten\w
onend_vakantiehuis-dag50-nacht100.txt

Won
en

50
1
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3 Plaatsgebonden risico
Voor de in voorgaande hoofdstuk genoemde leidingen is het plaatsgebonden risico bepaald.
Voor elk van de leidingen wordt het plaatsgebonden risico weergegeven als iso-risicocontouren
op een achtergrondkaart.

3.1 Figuur 3.1 Plaatsgebonden risico voor 6869_leiding-A-510-deel-1 van N.V.
Nederlandse Gasunie
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3.2 Figuur 3.2 Plaatsgebonden risico voor 6869_leiding-W-506-01-deel-1 van N.V.
Nederlandse Gasunie

3.3 Figuur 3.3 Plaatsgebonden risico voor 6869_leiding-W-506-05-deel-1 van N.V.
Nederlandse Gasunie
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4 Groepsrisico screening
Om  in  één  oogopslag  een  indruk  te  krijgen  van  het  groepsrisico  wordt  het  groepsrisico
gescreend alvorens voor specifieke segmenten FN-curves te visualiseren. Voor elk van de
leidingen wordt per stationing de overschrijdingsfactor van de oriëntatiewaarde van het
groepsrisico weergegeven. Deze is berekend door rondom elk punt op de leiding één kilometer
segment te kiezen die gecentreerd ligt ten opzichte van dit punt. Voor deze kilometer leiding
is een FN-curve berekend en voor deze FN-curve de overschrijdingsfactor.

De overschrijdingsfactor is de verhouding tussen de FN-curve en de oriëntatiewaarde.
Daarmee is de overschrijdingsfactor een maat die aangeeft in hoeverre de oriëntatiewaarde
wordt genaderd of overschreden. Een overschrijdingsfactor kleiner dan 1 geeft aan dat de FN-
curve  onder  de  oriëntatiewaarde  blijft.  Bij  een  waarde  van  1  zal  de  FN-curve  de
oriëntatiewaarde raken. Bij een waarde groter dan 1 wordt de oriëntatiewaarde overschreden.

4.1 Figuur 4.1 Groepsrisico screening voor 6869_leiding-A-510-deel-1 van N.V.
Nederlandse Gasunie

De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 14
slachtoffers en een frequentie van 1.90E-007.

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 3.721E-003 en correspondeert
met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 1410.00 en stationing
2410.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk.
De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.1
Figuur 4.1 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-
curve voor 6869_leiding-A-510-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie
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4.2 Figuur 4.2 Groepsrisico screening voor 6869_leiding-W-506-01-deel-1 van N.V.
Nederlandse Gasunie

De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 0
slachtoffers en een frequentie van 0.00E+000.

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0.000E+000 en correspondeert
met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 0.00 en stationing
1000.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk.
De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.2
Figuur 4.2 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-
curve voor 6869_leiding-W-506-01-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie

4.3 Figuur 4.3 Groepsrisico screening voor 6869_leiding-W-506-05-deel-1 van N.V.
Nederlandse Gasunie

De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 0
slachtoffers en een frequentie van 0.00E+000.

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0.000E+000 en correspondeert
met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 0.00 en stationing
1000.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk.
De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.3
Figuur 4.3 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-
curve voor 6869_leiding-W-506-05-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie
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5 FN curves
Voor elk van de eerder genoemde leidingen is het groepsrisico berekend. Een samenvatting
van de resultaten hiervan is gegeven in het voorgaande hoofdstuk; in dit hoofdstuk wordt voor
elk van de leidingen de daadwerkelijke FN-curve gegeven van de (in termen van groepsrisico)
“slechtste” kilometer van het betreffende tracé.

5.1 Figuur 5.1 FN curve voor 6869_leiding-A-510-deel-1 van N.V. Nederlandse
Gasunie voor de kilometer tussen stationing 1410.00 en stationing 2410.00

5.2 Figuur 5.2 FN curve voor 6869_leiding-W-506-01-deel-1 van N.V. Nederlandse
Gasunie voor de kilometer tussen stationing 0.00 en stationing 1000.00
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5.3 Figuur 5.3 FN curve voor 6869_leiding-W-506-05-deel-1 van N.V. Nederlandse
Gasunie voor de kilometer tussen stationing 0.00 en stationing 1000.00
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1 Inleiding
In deze rapportage worden de gebruikte invoergegevens en de door CAROLA gegenereerde
resultaten weergegeven. Deze gegevens vormen de basis voor een QRA-rapportage. Naast
deze basisinvoergegevens en –resultaten wordt in de Handleiding Risicoberekeningen BevB
aangegeven welke elementen ook in de QRA beschreven moeten worden. In onderstaand
overzicht worden welke elementen beschreven moeten worden en of deze door CAROLA
worden aangeleverd. Indien de elementen niet door CAROLA worden gegenereerd, moeten ze
door de opsteller van de QRA-rapportage worden ingevuld. Het meest recente overzicht van
de te beschrijven elementen wordt gegeven in de van kracht zijnde versie van de Handleiding
Risicoberekeningen Bevb.

In CAROLA berekeningen wordt gebruik gemaakt van de parameters conform de Handleiding
Risicoberekeningen Bevb [1]. Achtergrondinformatie over de berekeningen kan worden
gevonden in [2, 3, 4, 5].
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Overzicht van de elementen die in een QRA gerapporteerd moeten worden.

Onderwerp Vertrouwelijk/

Openbaar

Aangeleverd

door CAROLA

1 Algemene rapportgegevens
Administratieve gegevens:

· naam en adres van de leidingexploitant(en) (volgens
Bevb)

· naam en adres van de opsteller van de QRA

Openbaar Deels

Nee
Reden opstellen QRA Openbaar Nee
Gevolgde methodiek

· rekenpakket met versienummer
· parameterbestand met versienummer

Openbaar Ja

Peildatum QRA
· datum van de berekening
· datum van aanmaak van de buisleidinggegevens

Openbaar
Ja
Nee

2 Algemene beschrijving van de buisleiding(en)
Gegevens buisleiding

· naam buisleiding
· diameter
· druk
· eventuele mitigerende maatregelen

Openbaar
Ja
Ja
Ja
Ja

Ligging van de leiding, aan de hand van kaart(en) op schaal.
· leiding
· noordpijl en schaalindicatie

Openbaar
Ja
Ja

3 Beschrijving omgeving
Omgevingsbebouwing en gebiedsfuncties

· bestemmingsplannen al dan niet gedeeltelijk binnen de PR
10-6-contour en het invloedsgebied

Openbaar
Ja indien
ingevoerd

Actuele topografische kaart Openbaar Ja indien
ingevoerd

Een beschrijving van de bevolking rond de buisleiding, onder
opgave van de wijze waarop deze beschrijving tot stand is
gekomen (o.a. incidentele bebouwing, lintbebouwing)

Openbaar Nee

Mogelijke gevaren van buiten de buisleiding die op de buisleiding
effect kunnen hebben (risicoverhogende objecten, buurbedrijven/
activiteiten, vliegroutes, windturbines)

Openbaar Nee

Gebruikt weerstation Openbaar Ja
4 Beschrijving per leiding van mogelijke risico’s voor de

omgeving
Samenvattend overzicht van de resultaten van de QRA, waarin
tenminste is opgenomen:

Openbaar Ja

Kaart met het berekende plaatsgebonden risico, met contouren
voor 10-4, 10-5, 10-6, 10-7 en 10-8 (indien aanwezig)

Openbaar Ja

FN-curve, voor zowel huidige als toekomstige situatie, met het
groepsrisico voor de kilometer buisleiding met de grootste
overschrijding van de oriënterende waarde. Op de horizontale as
van de grafiek met de FN-curve wordt het aantal dodelijke
slachtoffers uitgezet, op de verticale as de cumulatieve kans tot
10-9 per jaar

Openbaar Ja

FN-datapunt waarbij de maximale overschrijding van de
oriëntatiewaarde optreedt, inclusief de factor van de overschrijding

Openbaar Ja

Grafiek met de screening van het groepsrisico Openbaar Ja
Beschrijving of er kwetsbare bestemmingen en/of beperkt
kwetsbare bestemmingen binnen de PR contour van 10-6 per jaar
zijn

Openbaar Nee

Voorgestelde preventieve en repressieve maatregelen die in de QRA
zijn meegenomen

Openbaar Ja
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2 Invoergegevens
De risicoberekeningen die in dit rapport zijn beschreven zijn uitgevoerd met CAROLA versie
1.0.0.52. De gehanteerde parameterfile heeft versienummer 1.3. De berekeningen zijn
uitgevoerd op 06-10-2020.

Dit project is opgeslagen onder de naam  S:\2020 projecten\22000425 Odijk_EV\22000425r01
EV\Carola (laten staan)\22000425 Odijk.crp en is laatstelijk bijgewerkt op 30-09-2020.
Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van de meteorologische gegevens van het
weerstation Soesterberg. De gebruikte ruwheidslengte is 0,1 meter.

In dit hoofdstuk worden de verschillende invoergegevens nader gespecificeerd in de
navolgende secties.

2.1 Interessegebied

Het interessegebied is weergegeven in figuur 2.1
Figuur 2.1 Interessegebied voor de uitgevoerde risicoberekeningen

2.2 Relevante leidingen

Op basis van het gespecificeerde interessegebied zijn de volgende aardgastransportleidingen
meegenomen.

Eigenaar Leidingnaam Diameter [mm] Druk [bar] Datum aanleveren
gegevens

N.V.
Nederlandse
Gasunie

6869_leiding-
A-510-deel-1

914.00 66.20 30-09-2020
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N.V.
Nederlandse
Gasunie

6869_leiding-
W-506-01-
deel-1

323.90 40.00 30-09-2020

N.V.
Nederlandse
Gasunie

6869_leiding-
W-506-05-
deel-1

219.10 40.00 30-09-2020

De exploitant specifieke factoren voor casuïstiek (cluster 1b), actief rappel (cluster 1C) en
mitigerende  maatregelen  corrosie  staan  beschreven  in  Tabel  11  van  Module  B  van  de
Handleiding Risicoberekeningen Bevb [1].

De leidingen zijn gevisualiseerd in figuur 2.2.
Figuur 2.2 Buisleidingen aanwezig in de omgeving van het interessegebied

Leidingen meegenomen in de risicoberekeningen

Leidingen waarvoor de houdbaarheidsdatum van de gegevens verstreken is

Voor de in bovenstaande tabel opgenomen leidingen zijn geen risico mitigerende maatregelen
verdisconteerd in de bijbehorende risicoberekeningen.

2.3 Populatie

De ingevoerde populatie is weergegeven in figuur 2.3

SPA WNP ingenieurs Toekomstige situatie 22000425
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Figuur 2.3 Bevolking meegenomen in de risicoberekeningen

Populatietype Polygoonpunten Populatiepolygoon

Wonen

Werken

Evenement

Populatiepolygonen
Label Type Aantal Dichtheid Vervangmodus Percentage

Personen
 BP Odijk - Ter
Bosch

Wonen 8.0 Toevoegen
Nieuwe
Populatie

BP
Buurtschappen
van Odijk

Wonen 360.0 Toevoegen
Nieuwe
Populatie

Populatiebestanden
Pad Type Aantal Perce

ntage
Perso
nen
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populatie\2200042+BP+Odijk-
Ter+Bosch_geval+1_resultaten_resultaten\bijeen_sport_cel_z
kh-dag100-nacht80.txt

Wone
n

53

populatie\2200042+BP+Odijk-
Ter+Bosch_geval+1_resultaten_resultaten\industrie-dag100-
nacht30.txt

Werk
en

121

populatie\2200042+BP+Odijk-
Ter+Bosch_geval+1_resultaten_resultaten\kantoor_kliniek_on
derwijs_winkel-dag100-nacht0.txt

Werk
en

110

populatie\2200042+BP+Odijk-
Ter+Bosch_geval+1_resultaten_resultaten\wonend_vakantieh
uis-dag50-nacht100.txt

Wone
n

501
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3 Plaatsgebonden risico
Voor de in voorgaande hoofdstuk genoemde leidingen is het plaatsgebonden risico bepaald.
Voor elk van de leidingen wordt het plaatsgebonden risico weergegeven als iso-risicocontouren
op een achtergrondkaart.

3.1 Figuur 3.1 Plaatsgebonden risico voor 6869_leiding-A-510-deel-1 van N.V.
Nederlandse Gasunie

SPA WNP ingenieurs Toekomstige situatie 22000425
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3.2 Figuur 3.2 Plaatsgebonden risico voor 6869_leiding-W-506-01-deel-1 van N.V.
Nederlandse Gasunie

3.3 Figuur 3.3 Plaatsgebonden risico voor 6869_leiding-W-506-05-deel-1 van N.V.
Nederlandse Gasunie

SPA WNP ingenieurs Toekomstige situatie 22000425
Bijlage 2.10



Pagina 11 van 17

1E-4

1E-5

1E-6

1E-7

1E-8

SPA WNP ingenieurs Toekomstige situatie 22000425
Bijlage 2.11



Pagina 12 van 17

4 Groepsrisico screening
Om  in  één  oogopslag  een  indruk  te  krijgen  van  het  groepsrisico  wordt  het  groepsrisico
gescreend alvorens voor specifieke segmenten FN-curves te visualiseren. Voor elk van de
leidingen wordt per stationing de overschrijdingsfactor van de oriëntatiewaarde van het
groepsrisico weergegeven. Deze is berekend door rondom elk punt op de leiding één kilometer
segment te kiezen die gecentreerd ligt ten opzichte van dit punt. Voor deze kilometer leiding
is een FN-curve berekend en voor deze FN-curve de overschrijdingsfactor.

De overschrijdingsfactor is de verhouding tussen de FN-curve en de oriëntatiewaarde.
Daarmee is de overschrijdingsfactor een maat die aangeeft in hoeverre de oriëntatiewaarde
wordt genaderd of overschreden. Een overschrijdingsfactor kleiner dan 1 geeft aan dat de FN-
curve  onder  de  oriëntatiewaarde  blijft.  Bij  een  waarde  van  1  zal  de  FN-curve  de
oriëntatiewaarde raken. Bij een waarde groter dan 1 wordt de oriëntatiewaarde overschreden.

4.1 Figuur 4.1 Groepsrisico screening voor 6869_leiding-A-510-deel-1 van N.V.
Nederlandse Gasunie

De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 14
slachtoffers en een frequentie van 1.90E-007.

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 3.721E-003 en correspondeert
met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 1410.00 en stationing
2410.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk.
De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.1
Figuur 4.1 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-
curve voor 6869_leiding-A-510-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie
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4.2 Figuur 4.2 Groepsrisico screening voor 6869_leiding-W-506-01-deel-1 van N.V.
Nederlandse Gasunie

De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 0
slachtoffers en een frequentie van 0.00E+000.

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0.000E+000 en correspondeert
met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 0.00 en stationing
1000.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk.
De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.2
Figuur 4.2 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-
curve voor 6869_leiding-W-506-01-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie

4.3 Figuur 4.3 Groepsrisico screening voor 6869_leiding-W-506-05-deel-1 van N.V.
Nederlandse Gasunie

De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 0
slachtoffers en een frequentie van 0.00E+000.

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0.000E+000 en correspondeert
met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 0.00 en stationing
1000.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk.
De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.3
Figuur 4.3 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-
curve voor 6869_leiding-W-506-05-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie
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5 FN curves
Voor elk van de eerder genoemde leidingen is het groepsrisico berekend. Een samenvatting
van de resultaten hiervan is gegeven in het voorgaande hoofdstuk; in dit hoofdstuk wordt voor
elk van de leidingen de daadwerkelijke FN-curve gegeven van de (in termen van groepsrisico)
“slechtste” kilometer van het betreffende tracé.

5.1 Figuur 5.1 FN curve voor 6869_leiding-A-510-deel-1 van N.V. Nederlandse
Gasunie voor de kilometer tussen stationing 1410.00 en stationing 2410.00

5.2 Figuur 5.2 FN curve voor 6869_leiding-W-506-01-deel-1 van N.V. Nederlandse
Gasunie voor de kilometer tussen stationing 0.00 en stationing 1000.00
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5.3 Figuur 5.3 FN curve voor 6869_leiding-W-506-05-deel-1 van N.V. Nederlandse
Gasunie voor de kilometer tussen stationing 0.00 en stationing 1000.00
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Inleiding 
Voor een plangebied aan de Burgweg wordt een bestemmingsplan voorbereid voor de realisering 
van drie woningen. Voor het bestemmingsplan is een onderzoek stikstofdepositie nodig. In 
afbeelding 1 staat de globale situering van het plan. 
 

 
Afbeelding 1: Plangebied op topografische kaart van 2019 

Bron: www.topotijdreis.nl 
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Zowel de aanlegfase als de uiteindelijke realisatie van het plan kunnen negatieve gevolgen hebben 
voor stikstofgevoelige habitattypen binnen omliggende natuurgebieden. In deze notitie wordt het 
onderzoek naar de stikstofdepositiebijdrage op de omliggende Natura2000-gebieden beschreven. 
In deze notitie wordt alleen ingegaan op de gebruiksfase. Het is de bedoeling dat de kavels 
worden verkocht. Daardoor is op dit moment nog niet duidelijk hoe de aanlegfase er uit komt te 
zien. Bij de omgevingsvergunning zal de stikstofdepositie van de aanlegfase berekend worden.   
 
Toetsingskader 
De bescherming van de Natura 2000-gebieden is geregeld in de Wet natuurbescherming. In 
zowel de Habitat- als de Vogelrichtlijn zijn de gebieden opgenomen welke als Natura 2000-
gebied worden aangemerkt. Ten behoeve van de instandhouding van de natuurgebieden dienen 
negatieve effecten te worden uitgesloten, waardoor onder andere onderzoek plaats dient te 
vinden naar de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden.  
 
Na de uitspraak van de Raad van State (d.d. 29 mei 2019) mag het Programma Aanpak Stikstof 
(PAS) niet meer als basis voor toestemming voor activiteiten die stikstof uitstoten worden gebruikt. 
Daarom moet per activiteit duidelijk worden gemaakt dat beschermde natuurgebieden daardoor 
niet worden aangetast. 
 
Het beoogde plan mag geen negatieve effecten veroorzaken op de omliggende Natura 2000- 
gebieden. Met het programma Aerius Calculator wordt de depositie van stikstofverbindingen in de 
vorm van ammoniak (NH3) en stikstofoxiden (NOx) op het oppervlak van de omliggende Natura 
2000- gebieden inzichtelijk gemaakt. Bij een projecteffect van 0,00 mol/ha/jaar zorgt het beoogde 
plan niet voor een significante toename in stikstofdepositie en worden negatieve effecten 
uitgesloten.  
 
Vergunningsplicht  
Wanneer het projecteffect hoger is dan 0,00 mol/ha/jaar dient een vergunning te worden 
aangevraagd en is nader aanvullend onderzoek noodzakelijk. De vergunning kan alleen worden 
verleend indien de zekerheid is verkregen dat de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-
gebied niet worden aangetast. Dit kan worden aangetoond met een verschilberekening tussen de 
huidige/referentiesituatie en de toekomstige situatie (interne saldering). Wanneer blijkt dat het 
projecteffect van het beoogde plan kleiner dan of gelijk is aan de referentiesituatie, dan kan de 
ontheffingsvergunning verleend worden. 
 
Uitgangspunten 
Het plangebied ligt niet binnen de grenzen van een Natura2000-gebied. Het dichtstbijzijnde 
gebied is ‘Kolland en Overlangbroek’ en ligt op ruim 12 kilometer.  
 
Gebruiksfase 
Met het plan wordt de nieuwbouw van drie woningen mogelijk gemaakt. De woningen zullen niet 
aangesloten worden op het gasnet. De relevante emissies van stikstofoxiden (NOx) en ammoniak 
(NH3) tijdens de gebruiksfase vinden plaats door verkeersbewegingen van en naar het plan.  
 
Verkeersbewegingen 
Uitgaande van de maximale vervoersbewegingen per woning genereert het totale plan maximaal 
26 verkeersbewegingen per weekdag.  
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Functie Plan Eenheid Verkeersgeneratie 
per eenheid 

Verkeersgeneratieplan 

   Min Max Min Max Gem 
Koop, 
vrijstaand 

3 
woningen 

1 woning 7,8 8,6 23,4 25,8 24,6 

 
De verkeersaantrekkende werking is afhankelijk van het type woning en de locatie. Er is 
uitgegaan van een stedelijkheidsgraad ‘weinig stedelijk’ en ligging in ‘rest bebouwde kom’.  
 
De verdeling van licht en zwaar verkeer: 

 95% licht: 23,37 

 5% middelzwaar: 1,23 
 
De ontsluiting van het verkeer vindt plaats via de Burgweg.  

 
Afbeelding 3: bron verkeer 
Bron: Aerius calculator 
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Berekeningsresultaten en toetsing gebruiksfase 
De berekening van het projecteffect van de beoogde situatie met peiljaar 2021 is verricht met 
behulp van het programma Aerius Calculator (versie 27 augustus 2019). 
 

 
Het projecteffect op de Natura 2000-gebieden is kleiner dan of gelijk aan 0,00 mol/ha/jaar. Bij een 
dergelijke projecteffect zal het beoogde plan niet voor een significante toename in stikstofdepositie 
zorgen en kunnen negatieve effecten worden uitgesloten.  
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1 INLEIDING 

 

Econsultancy heeft van Heilijgers Projectontwikkeling opdracht gekregen voor het uitvoeren van een 

quickscan flora en fauna aan de Burgweg (ong.) te Odijk. 

 

De quickscan flora en fauna is uitgevoerd in het kader van een bestemmingsplanherziening en heeft 

als doel in te schatten of er op de onderzoekslocatie planten- en diersoorten aanwezig of te verwach-

ten zijn, die volgens de Wet natuurbescherming een beschermde status hebben en die mogelijk ne-

gatieve invloed kunnen ondervinden door de voorgenomen ingreep. Tevens is beoordeeld of de voor-

genomen ingreep invloed kan hebben op Natura 2000-gebieden, houtopstanden die middels de Wet 

natuurbescherming zijn beschermd, of op gebieden die deel uitmaken van het Natuurnetwerk Neder-

land. 

 

Econsultancy is lid van de branchevereniging "Netwerk Groene Bureaus" en werkt volgens de door 

het Netwerk opgestelde gedragscode en protocollen. In dat kader verklaart Econsultancy ten behoeve 

van de onderzoekslocatie niet eerder betrokken te zijn geweest voor ecologische advisering of ecolo-

gisch onderzoek. 
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2 GEBIEDSBESCHRIJVING 

 

2.1 Huidig gebruik onderzoekslocatie en omgeving 

 

De onderzoekslocatie (± 2.553 m²) ligt aan de Burgweg (ong.), circa 1,7 kilometer ten zuidwesten van 

de kern van Odijk. In figuur 1 is de topografische ligging van de onderzoekslocatie weergegeven.  

 

Volgens de topografische kaart van Nederland, kaartblad 32 C (schaal 1:25.000), zijn de coördinaten 

van het midden van de onderzoekslocatie X = 143.806, Y = 450.896.  

 

 
Figuur 1. Topografische ligging van de onderzoekslocatie.  

De onderzoekslocatie maakt onderdeel uit van een agrarisch perceel, waarop dit jaar maïs geteeld 

wordt. Het gebied ten noordwesten van de onderzoekslocatie bestaat gedeeltelijk uit een perceel met 

enkele fruitbomen en deels uit braakliggend terrein/bouwgrond bestaande uit opgehoogd los zand, 

ruigtes en enkele lage struiken. Ten zuidwesten van de onderzoekslocatie bevindt zich een aantal 

gebouwen (boerderijen/woonhuizen) omgeven door siertuinen met daarin enkele fruitbomen. Aan de 

zuidoostkant wordt de onderzoekslocatie begrensd door de Burgweg. 

 

In figuur 2 is een luchtfoto van de onderzoekslocatie en de directe omgeving weergegeven. De figu-

ren 3 t/m 8 geven een impressie van de onderzoekslocatie. De foto's zijn genomen tijdens het veld-

bezoek d.d. 15 juni 2018.  
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Figuur 2. Luchtfoto onderzoekslocatie en directe omgeving. 

 
Figuur 3. Zuidoostzijde van de onder-

zoekslocatie. 

 
Figuur 4. Zuidwestzijde van de onder-

zoekslocatie. 

 
Figuur 5. Noordwestzijde van de on-

derzoekslocatie. 

 
Figuur 6. Noordzijde van de onder-

zoekslocatie. 

 
Figuur 7. Noordoostzijde van de on-

derozoekslocatie gefotografeerd richting 

het zuidwesten. 

 
Figuur 8. Noordoostzijde van de onder-

zoekslocatie gefotografeerd richting het 

westen. 

2.2 Toekomstig gebruik van de onderzoekslocatie en voorgenomen ingrepen 

 

De initiatiefnemer is voornemens om drie woningen te realiseren langs de toekomstige toegangsweg 

naar ’t Burgje, een nieuwbouwwijk in ontwikkeling. 
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3 ONDERZOEKSMETHODIEK 

 

Het onderzoek is uitgevoerd middels het verrichten van een veldbezoek en een bureauonderzoek. Op 

deze wijze is inzicht verkregen in de aanwezigheid van geschikt habitat en de daarbij te verwachten 

beschermde soorten, gesitueerd op of nabij de onderzoekslocatie. 

 

Het veldbezoek is afgelegd op 15 juni 2018. Tijdens dit veldbezoek is de gehele onderzoekslocatie, 

alsmede de directe omgeving beoordeeld. Gedurende het veldbezoek is gelet op de mogelijke aan-

wezigheid van beschermde en bedreigde soorten op basis van het aanwezige habitat.  

 

Verder is aan de hand van verspreidingsatlassen, andere standaardwerken en op basis van “expert 

judgement” nagegaan welke bijzondere planten- en diersoorten er voor kunnen komen op de onder-

zoekslocatie en zijn omtrent gebiedsbescherming gegevens van de provincie Utrecht geraadpleegd. 

Actuele verspreidingsgegevens van flora en fauna zijn uit de Nationale Databank Flora en Fauna 

(NDFF) opgevraagd. 

 

De quickscan flora en fauna is een toets van de ecologische potenties van de onderzoekslocatie en 

betreft geen volwaardig soort(en) specifiek onderzoek. Er zijn in het onderhavige onderzoek geen 

inventarisaties uitgevoerd van soorten en soortgroepen. Een ecologische inventarisatie beslaat meer-

dere veldbezoeken gedurende de voor de soortgroep meest gunstige periode van het jaar.  
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4 OVERZICHT VAN DE NATIONALE NATUURWETGEVING 

 

Dit hoofdstuk geeft achtergrondinformatie over de natuurwetgeving waaraan de voorgenomen ingreep 

op de onderzoekslocatie wordt getoetst. Er wordt een globale toelichting gegeven ten aanzien van 

potentiële overtredingen van de Wet natuurbescherming bij de meest voorkomende soorten en soort-

groepen. Dit hoofdstuk is niet toegespitst op de situatie op de onderzoekslocatie, maar geeft enkel 

een beschrijving van de vigerende wetgeving. De Wet natuurbescherming is gericht op:  

 

 het beschermen en ontwikkelen van de natuur, mede vanwege de intrinsieke waarde en het 

behouden en herstellen van de biologische diversiteit; 

 het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de natuur ter vervulling van maat-

schappelijke functies; 

 het verzekeren van een samenhangend beleid gericht op het behoud en beheer van waarde-

volle landschappen, vanwege hun bijdrage aan de biologische diversiteit en hun cultuurhisto-

rische betekenis, mede ter vervulling van maatschappelijke functies. 

 
De bevoegdheid voor het verlenen van ontheffingen en vrijstellingen bij soortenbescherming ligt gro-

tendeels bij de provincies. De provincie is bevoegd gezag voor de toetsing van handelingen met mo-

gelijke gevolgen voor beschermde dier- en plantensoorten (de soortenbeschermingsbepalingen) én 

voor Natura 2000-gebieden (de gebiedenbeschermingsbepalingen). Alleen bij ruimtelijke ingrepen 

waarmee grote nationale belangen zijn gemoeid, blijft het Rijk bevoegd gezag. 

 

4.1 Zorgplicht 

 

Het eerste artikel in de Wet natuurbescherming heeft betrekking op de zorgplicht en heeft betrekking 

op het voorkomen of beperken van schade aan soorten en gebieden, voor zover deze niet middels 

overige verbodsbepalingen zijn gereguleerd. Het gaat daarbij in de praktijk vooral om minder streng 

beschermde soorten, waarbij het onnodig doden, verwonden of beschadigen dient te worden verme-

den.  

 

In bijlage 1 wordt dit artikel nader toegelicht.  

 

4.2 Soortenbescherming 

 

Bij een quickscan flora en fauna wordt in beeld gebracht of er (potentiële) vaste rust- of verblijf-

plaatsen aanwezig zijn van de soorten uit de verschillende beschermingsregimes. Vervolgens wordt 

beoordeeld of de voorgenomen ingreep verstorend kan zijn en of nader onderzoek noodzakelijk wordt 

geacht.  

 

De Wet natuurbescherming onderscheidt beschermingsregimes voor soorten op grond van internati-

onale verdragen, aangevuld met soorten die vanuit een nationaal oogpunt beschermd worden. Hier-

door zijn er in de Wet natuurbescherming drie verschillende verbodsartikelen per categorie soorten; 

 

 soorten van de Vogelrichtlijn (artikel 3.1); 

 soorten van de Habitatrichtlijn en de verdragen van Bern en Bonn (artikel 3.5); 

 andere soorten (artikel 3.10). 

 

In bijlage 1 worden deze artikelen nader toegelicht.  
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4.3 Gebiedenbescherming 

 
Indien een plangebied in of nabij een beschermd gebied is gelegen, dan dient te worden bepaald of 

er een (extern) effect valt te verwachten. Het gaat daarbij om Natura 2000-gebieden en gebieden 

behorend tot het Natuurnetwerk Nederland.  

 
4.3.1 Natura 2000 

 
Natura 2000 is de benaming voor een Europees netwerk van natuurgebieden waarin belangrijke flora 

en fauna voorkomen, gezien vanuit een Europees perspectief. Met Natura 2000 wil men deze flora en 

fauna duurzaam beschermen. De staatssecretaris van Economische Zaken heeft voor Nederland 

ruim 160 Natura 2000-gebieden aangewezen. Gezamenlijk hebben ze een oppervlak van ruim 1,1 

miljoen hectare. Ze maken deel uit van een samenhangend netwerk van natuurgebieden in de Euro-

pese Unie die zijn aangewezen op grond van de vogelrichtlijn en habitatrichtlijn. Het doel van Natura 

2000 is het keren van de achteruitgang van de biodiversiteit. 

 
Binnen een gebied kan spanning optreden tussen economie en ecologie. In een zogenaamd beheer-

plan leggen Rijk en provincies vast welke activiteiten, op welke wijze mogelijk zijn. Uitgangspunt is 

steeds het realiseren van ecologische doelen met respect voor en in een zorgvuldige balans met wat 

particulieren en ondernemers willen. Het opstellen gebeurt daarom in overleg met alle direct betrok-

kenen, zoals beheerders, gebruikers, omwonenden, gemeenten, natuurorganisaties en waterschap-

pen. Samen geven ze invulling aan beleven, gebruiken en beschermen. Daar draait het om in de Ne-

derlandse Natura 2000-gebieden (bron: Regiegroep Natura 2000). 

 
Het is krachtens de Wet natuurbescherming verboden zonder vergunning van gedeputeerde staten 

projecten te realiseren of andere handelingen te verrichten die gelet op de instandhoudings-

doelstellingen voor een Natura 2000-gebied de kwaliteit van de natuurlijke habitats of de habitats van 

soorten in dat gebied kunnen verslechteren of een significant verstorend effect kunnen hebben op de 

soorten waarvoor dat gebied is aangewezen (artikel 2.7, lid 2).  

 

Handelingen die een negatieve invloed hebben op Natura 2000-gebieden, worden slechts onder strik-

te voorwaarden toegestaan. Een vergunning is vereist. Door middel van het Nederlandse vergun-

ningsstelsel wordt een zorgvuldige afweging gewaarborgd. De vergunningen zullen beoordeeld en 

afgegeven worden door de desbetreffende provincie.  

 
4.3.2 Natuurnetwerk Nederland 

 
Het Natuurnetwerk Nederland is het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen na-

tuurgebieden. Het netwerk moet natuurgebieden beter verbinden met elkaar en met het omringende 

agrarisch gebied. 

 
Het Natuurnetwerk Nederland bestaat uit:  
 

 bestaande natuurgebieden, waaronder de 20 Nationale Parken; 

 gebieden waar nieuwe natuur aangelegd wordt; 

 landbouwgebieden, beheerd volgens agrarisch natuurbeheer; 

 ruim 6 miljoen hectare grote wateren: meren, rivieren, de Noordzee en de Waddenzee; 

 alle Natura 2000-gebieden. 
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Conform artikel 1.12 van de Wet natuurbescherming dragen gedeputeerde staten in hun provincie 

zorg voor de totstandkoming en instandhouding van een samenhangend landelijk ecologisch netwerk, 

genaamd ‘Natuurnetwerk Nederland’. Zij wijzen daartoe in hun provincie gebieden aan die tot dit net-

werk behoren. 

 
De planologische begrenzing en beschermingsregimes van het Natuurnetwerk Nederland loopt via 
het traject van de provinciale ruimtelijke structuurvisies en verordeningen.  
 
4.4 Houtopstanden 

 

De bescherming van houtopstanden conform hoofdstuk 4 van de Wet natuurbescherming heeft als 

doel om het aanwezige areaal bos in Nederland te behouden. Onder houtopstanden vallen alle zelf-

standige eenheden van bomen, boomvormers of struiken van een oppervlakte van tien are of meer of 

rijbeplanting die meer dan twintig bomen omvat. In bijlage 1 (tabel V) worden de regels nader toege-

licht.  

 

Wanneer houtopstanden geveld worden, niet vallende onder artikel 4.1 van de Wet natuurbescher-

ming, geldt een meldingsplicht bij Gedeputeerde Staten van desbetreffende provincie (artikel 4.2 

Wnb). Op basis van deze melding wordt door de provincie beoordeeld of de voorgenomen velling 

aanvaardbaar is in het kader van natuur- en landschapswaarden. Indien er geen bezwaar is om de 

houtopstanden te kappen, verplicht artikel 4.2 van de Wet natuurbescherming om binnen 3 jaar na 

het vellen of tenietgaan van de houtopstand op dezelfde grond houtopstanden opnieuw aan te plan-

ten. Er geldt een algehele vrijstelling van de herplantplicht voor houtopstanden die gekapt worden in 

het kader van natuurbeheer en natuurbehoud. 

 

Indien bij de voorgenomen ontwikkeling herplantplicht geldt, maar niet voldaan kan worden aan de 

herplantplicht op de projectlocatie zelf, dan dient een ontheffing aangevraagd te worden met betrek-

king tot de herplantplicht bij de provincie Utrecht. De provincie Utrecht toetst vervolgens of voldaan 

wordt aan de bij de Provinciale Landschapsverordening gestelde regels voor herbeplanting op andere 

perceelsgronden. Deze regels hebben onder andere betrekking op de kwaliteit, oppervlakte en locatie 

van de andere grond en de natuurwaarde van de te vellen houtopstand. Tevens kan ontheffing ver-

leend worden van herplantplicht ter plaatse, indien gewerkt wordt via een door het ministerie goedge-

keurde gedragscode die gebruikt mag worden door een van de betrokken partijen voor een wijze van 

vellen en een wijze van herplanten.  
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5 AANGETROFFEN EN TE VERWACHTEN BESCHERMDE SOORTEN 

 

Het voorkomen van planten- en diersoorten in een gebied wordt mede bepaald door de aanwezigheid 

van geschikt leefgebied. Een soort kan in zijn leefgebied gebruik maken van verschillende plekken 

om te verblijven. Al deze plekken (biotopen) kunnen een bepaalde functie voor de soort vervullen. In 

dit hoofdstuk wordt op basis van het aanwezige habitat / verblijfsmogelijkheden samen met versprei-

dingsgegevens beschreven welke beschermde soorten binnen de onderzoekslocatie kunnen voorko-

men. Afhankelijk van de soort wordt ingegaan op de potentiële aanwezigheid van vaste rust- en ver-

blijfplaatsen, foerageergebied en verbindingsroutes. Tevens wordt beoordeeld of de voorgenomen 

plannen een negatief effect kunnen hebben op de mogelijk aanwezige beschermde soorten. In hoofd-

stuk 6 wordt beschreven welke juridische implicaties dit voor het project heeft.  

 

5.1 Vogels 

 

5.1.1 Broedvogels (nesten jaarrond beschermd) 

 

Er zijn broedvogels waarvan de nesten ook beschermd zijn op het moment dat ze niet voor de voort-

planting in gebruik zijn. Binnen het agrarische buitengebied kunnen dit o.a. zijn: huismus, kerkuil, 

steenuil, roek, buizerd, sperwer, ransuil, havik, wespendief en boomvalk. Vanwege het ontbreken van 

bebouwing kunnen de huismus en de kerkuil op voorhand worden uitgesloten. Deze soorten broeden 

enkel in gebouwen. 

 

Steenuil 

De steenuil komt volgends de verspreidingsgegevens van de NDFF in de omgeving van het onder-

zoeksgebied veelvuldig voor. In de directe omgeving van de onderzoekslocatie is voldoende geschikt 

foerageerhabitat voor de steenuil aanwezig in de vorm van begraasde weides en randzones. Het 

onderzoeksgebied zelf is echter ongeschikt als foerageergebied voor de steenuil vanwege de hoog 

opkomende maïs. Steenuilen broeden voornamelijk in boomholtes van knotwilgen en oude (hoog-

stam)fruitbomen. Op de percelen grenzend aan de onderzoekslocatie staan enkele fruitbomen, maar 

hierin bevinden zich geen holtes. De aanwezigheid van een nestlocatie van de steenuil op de onder-

zoekslocatie kan dan ook worden uitgesloten en verstoring ten aanzien van de steenuil is niet aan de 

orde. 

 

Roek, buizerd, sperwer, ransuil, havik, wespendief en boomvalk 

Volgens verspreidingsgegevens worden in de omgeving van de onderzoekslocatie waarnemingen 

gedaan van roek, buizerd, sperwer, ransuil, havik, wespendief en boomvalk. Er zijn echter geen ge-

schikte (hoge) bomen op en rondom de onderzoekslocatie aanwezig. Hierdoor kan de aanwezigheid 

van een vaste rust of verblijfplaats van desbetreffende soorten worden uitgesloten. Verstoring ten 

aanzien van potentieel jaarrond beschermde nesten van roofvogels dan wel roek en ransuil is op 

voorhand uit te sluiten. 

 

5.1.2 Overige broedvogels 

 

De onderzoekslocatie kan onderdak bieden aan algemene grondbroeders zoals de kievit. De nesten 

van deze soorten zijn alleen beschermd op het moment dat ze als zodanig in gebruik zijn. Overtreding 

van verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming zijn te voorkomen door werkzaamheden buiten 

het broedseizoen uit te voeren en/of het vooraf te controleren op de aanwezigheid van bezette nesten 

(zie hoofdstuk 6). 

 

De broedvogels waarvan het nest in uitzonderlijke gevallen eveneens jaarrond is beschermd, zijn 

voornamelijk holenbroeders, zoals spechten en mezen, of makers van grote nesten, zoals ekster en 
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zwarte kraai. Verstoring van desbetreffende soorten kan echter op voorhand worden uitgesloten in 

verband met het ontbreken van bomen. 

 

Onder de dakrand van het woonhuis op het perceel naast de onderzoekslocatie zijn verschillende 

nesten van huiszwaluwen aangetroffen. Deze zullen door de voorgenomen werkzaamheden echter 

niet aangetast worden. Ook zullen de huiszwaluwen als gevolg van de voorgenomen ingreep geen 

andere negatieve effecten ondervinden. 

 

5.2 Vleermuizen 

 

Volgens verspreidingsgegevens van de NDFF is de onderzoekslocatie gelegen in een deel van Ne-

derland waar de volgende vleermuissoorten kunnen voorkomen: gewone dwergvleermuis, ruige 

dwergvleermuis, kleine dwergvleermuis, rosse vleermuis, laatvlieger, gewone grootoorvleermuis, grij-

ze grootoorvleermuis, franjestaart, meervleermuis, brandt’s vleermuis, baardvleermuis, vale vleermuis 

en watervleermuis. 

 

Verblijfplaatsen op de onderzoekslocatie 

De onderzoekslocatie is geheel onbebouwd en er zijn geen bomen aanwezig, waardoor uitgesloten 

kan worden dat er verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig zijn. Overtreding van de Wet natuurbe-

scherming ten aanzien van vleermuizen is niet aan de orde. 

 

Verblijfplaatsen buiten de onderzoekslocatie 

Naast de onderzoekslocatie bevindt zich een boerderij/woonhuis. Eventuele verblijfplaatsen hierin 

ondervinden door de afstand tot de bouwlocatie en de aard van de ingreep, geen hinder van de in-

greep op de onderzoekslocatie. 

 

Foerageerhabitat 

De randen van de onderzoekslocatie kunnen, gelet op het aanwezige habitat gebruikt worden door 

verschillende in de omgeving verblijvende vleermuizen om te foerageren. De plannen zullen echter 

geen aantasting van essentieel foerageerhabitat vormen. Door de voorgenomen ingreep zal het aan-

bod van foerageermogelijkheden niet in het geding komen, in de directe omgeving is meer geschikt 

foerageerhabitat voor vleermuizen aanwezig. 

 

Vliegroutes 

Vleermuizen maken veelal gebruik van lijnvormige (donkere) landschapselementen als houtsingels, 

beken en lanen om zich te verplaatsen tussen verblijfplaatsen en foerageergebieden. Door de herin-

richting van de onderzoekslocatie worden geen vliegroutes verstoord. Tijdens de voorgenomen plan-

nen worden deze lijnvormige objecten versterkt door de aanplant van nieuwe hout/windsingels. 

 

5.3 Overige zoogdieren 

 

Alle zoogdieren in Nederland zijn beschermd. Voor sommige algemeen voorkomende soorten geldt 

een provinciale vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkeling. Op deze wijze is er onderscheid te maken in 

streng beschermde en minder streng beschermde soorten. 

 

5.3.1 Streng beschermde soorten 

 

Volgens verspreidingsgegevens van de NDFF ligt de onderzoekslocatie binnen het verspreidingsge-

bied van de volgende streng beschermde grondgebonden zoogdieren: bever, boommarter, das en 

eekhoorn. 
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Bever 

Bevers komen voor in gebieden waar land overgaat in water, zoals in moerassen, langs beken, rivie-

ren en meren. Bovendien is de aanwezigheid van bossen van belang voor de bever. Op en in de di-

recte omgeving van de onderzoekslocatie is geen water aanwezig en ook bossen ontbreken, waar-

door de onderzoekslocatie ongeschikt habitat vormt voor de bever. Het voorkomen van de bever op 

de onderzoekslocatie is niet aan de orde. 

 

Boommarter 

Boommarters leven voornamelijk in bossen. Door het ontbreken van bomen vormt de onderzoekslo-

catie ongeschikt habitat voor de boommarter. Het dichtstbijzijnde potentieel geschikt habitat bevindt 

zich op ongeveer een kilometer afstand van de onderzoekslocatie. Doordat ook verbindingszones met 

de onderzoekslocatie ontbreken kan het voorkomen van de boommarter op de onderzoekslocatie 

worden uitgesloten. 

 

Das 

De onderzoekslocatie is door het ontbreken van reliëf en schuilmogelijkheden ongeschikt als vaste 

rust- en verblijfplaats door dassen. Tijdens het veldbezoek zijn op de onderzoekslocatie en de directe 

omgeving eveneens geen loop- of eetsporen, latrines en/of wissels aangetroffen die duiden op de 

aanwezigheid en/of het gebruik van de onderzoekslocatie door de das. Dassen zullen eerder hun 

leefgebied hebben in de nabij gelegen natuurgebieden en de aansluitende weilanden. Verstoring ten 

aanzien van de das als gevolg van de voorgenomen ingreep is niet aan de orde. 

 

Eekhoorn 

De onderzoekslocatie vormt ongeschikt habitat voor de eekhoorn. Er zijn geen bomen en geen nes-

ten van eekhoorns op de onderzoekslocatie aanwezig, waardoor de aanwezigheid van een vaste 

rust- of verblijfplaats van de eekhoorn kan worden uitgesloten. 

 

Het voorkomen van overige grondgebonden zoogdieren waarvoor geen vrijstelling geldt, is tijdens het 

veldbezoek niet vastgesteld. Vanwege het ontbreken van geschikt habitat kan het voorkomen ervan 

redelijkerwijs worden uitgesloten. 

 

5.3.2 Licht beschermde soorten 

 

De onderzoekslocatie vormt geschikt habitat voor een aantal soorten grondgebonden zoogdieren. Het 

gaat daarbij om algemene soorten als konijn, egel, mol en diverse muizensoorten. Door de voorge-

nomen werkzaamheden bestaat de kans dat vaste rust- en verblijfplaatsen worden vergraven. Hier-

voor geldt een algemene vrijstelling die kan worden afgegeven als in het plan wordt voorzien in miti-

gerende maatregelen. Wel dient rekening te worden gehouden met de algemene zorgplicht (zie 

hoofdstuk 6). 

 

5.4 Reptielen 

 

Volgens verspreidingsgegevens van RAVON (van Delft et al. 2015) en gegevens van de NDFF zijn 

binnen enkele kilometers van de onderzoekslocatie in de afgelopen 10 jaar de volgende beschermde 

reptielensoorten waargenomen: ringslang, hazelworm, zandhagedis en levendbarende hagedis. 

 

Ringslang 

Ringslangen stellen, net als andere reptielen, specifieke eisen aan het habitat die betrekking hebben 

op verschillende factoren. Op en in de directe omgeving van de onderzoekslocatie is geen geschikt 

habitat voor de ringslang aanwezig. Ringslangen zijn gebonden aan waterrijke habitats. Doordat wa-
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ter op en in de directe omgeving van de onderzoekslocatie ontbreekt kan het voorkomen van de ring-

slang op de onderzoekslocatie worden uitgesloten. 

 

Hazelworm, zandhagedis en levendbarende hagedis 

De waarnemingen van de hazelworm, zandhagedis en levendbarende hagedis volgens versprei-

dingsgegevens van de NDFF zijn gedaan op minimaal 1,7 kilometer afstand van de onderzoeksloca-

tie. Tevens ligt er een snelweg en beek tussen de onderzoekslocatie en bekende populaties van des-

betreffende soorten. Het voorkomen van deze soorten op de onderzoekslocatie is dan ook niet aan 

de orde. 

 

5.5 Amfibieën 

 

Volgens de verspreidingsgegevens van RAVON (van Delft et al. 2015) en van de NDFF zijn binnen 

enkele kilometers van de onderzoekslocatie de volgende soorten waargenomen: bastaardkikker, 

bruine kikker, gewone pad, heikikker, kamsalamander, kleine watersalamander, alpenwatersalaman-

der, meerkikker, poelkikker, vroedmeesterpad en rugstreeppad. 

 

Doordat de afwateringsgreppel aan de zuidoostzijde van de onderzoekslocatie slechts sporadisch 

water bevat (naar verwachting enkel bij hevige regenval) en wateroppervlakten als beken, poelen en 

plassen op de onderzoekslocatie ontbreken, zijn voortplantingsmogelijkheden voor amfibieën op de 

onderzoekslocatie uitgesloten. De dichtstbijzijnde sloot met voortplantingsmogelijkheden voor amfi-

bieën is gelegen op ongeveer 100 meter van de onderzoekslocatie. 

 

De onderzoekslocatie vormt weinig geschikt landhabitat voor amfibieën. Incidenteel kunnen algemene 

soorten als bruine kikker en gewone pad beschutting vinden aan de randen van de onderzoeksloca-

tie. Voor de mogelijk incidenteel te verwachten soorten geldt een algemene vrijstelling van de Wet 

natuurbescherming (zie hoofdstuk 6).  

 

5.6 Vissen 

 

Vanwege het ontbreken van oppervlaktewater op de onderzoekslocatie kan deze soortgroep buiten 

beschouwing worden gelaten. 

 

5.7 Ongewervelden 

 

Libellen 

Er zijn slechts enkele libellensoorten die binnen de Wet natuurbescherming een strenge bescherming 

genieten. Deze zijn voor wat betreft hun verspreiding gebonden aan specifieke habitateisen, die veel-

al alleen in natuurgebieden zijn te vinden. Beschermde soorten zijn op de onderzoekslocatie niet te 

verwachten wegens het ontbreken van geschikt habitat. 

 

Dagvlinders 

Beschermde dagvlinders stellen specifieke eisen aan het voortplantingshabitat. Bij het habitat is het 

belangrijk dat aan de eisen van alle stadia van de vlindersoort wordt voldaan. Voor de beschermde 

soorten in Nederland geldt dat deze veelal gebonden zijn aan zeldzame waardplanten, die vaak al-

leen in natuurterreinen zijn te vinden. Geschikte waardplanten voor beschermde vlindersoorten als 

sleedoornpage (sleedoorn), iepenpage (iep) en kleine ijsvogelvlinder (kamperfoelie) zijn op de onder-

zoekslocatie niet aanwezig. Het voorkomen van (een deelpopulatie van) beschermde soorten dag-

vlinders kan worden uitgesloten wegens het ontbreken van geschikt habitat binnen het plangebied. 

 

Overige soorten 
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Overige beschermde soorten, zoals vliegend hert, Europese rivierkreeft en platte schijfhoorn, zijn op 

de onderzoekslocatie uit te sluiten. Er is geen geschikt habitat voor dergelijke beschermde soorten op 

de onderzoekslocatie aanwezig en er zijn geen waarnemingen bekend in de directe omgeving van de 

onderzoekslocatie. 

 

5.8 Vaatplanten 

 

Aangezien de locatie vrijwel geheel bestaat uit maïsland is het niet te verwachten dat er beschermde 

of zeldzame plantensoorten op de locatie te vinden zijn. Ook aan de randen van de onderzoeksloca-

tie, die voornamelijk uit struweel met gras en brandnetels bestaan, worden beschermde of zeldzame 

planten niet verwacht. Tijdens het veldbezoek zijn evenmin zeldzame vaatplanten aangetroffen. De 

aanwezigheid van water, de zuurgraad van de bodem, de beschikbare hoeveelheid voedingsstoffen, 

de hoeveelheid zonlicht en de antropogene beïnvloeding bepalen in hoeverre een groeiplaats voor 

een bepaalde plant geschikt is. Vanwege de specifieke eisen die de meeste beschermde soorten 

stellen aan de groeiomstandigheden zijn beschermde vaatplanten op de onderzoekslocatie niet te 

verwachten. 
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6 TOETSING AAN SOORTENBESCHERMING 

 

Als gevolg van de voorgenomen ingreep op de onderzoekslocatie kunnen er overtredingen van ver-

bodsbepalingen uit soortbeschermingsparagrafen uit de Wet natuurbescherming optreden. In dit 

hoofdstuk wordt beschreven voor welke soorten er sprake is van dreigende overtreding van de Wet 

natuurbescherming en of met eenvoudige maatregelen overtreding is te voorkomen. Verder wordt 

beschreven voor welke soorten een vervolgtraject noodzakelijk is, bijvoorbeeld omdat toetsing van de 

ingreep aan de Wet natuurbescherming op basis van de huidige onderzoeksinspanning niet mogelijk 

is, en wat de eventuele consequenties zijn ten aanzien van ontheffingen. 

 

6.1 Algemene broedvogels 

 

Voor de algemene broedvogelsoorten die op de onderzoekslocatie zijn te verwachten geldt dat, indien 

het groen buiten het broedseizoen wordt verwijderd, er geen overtredingen plaats zullen vinden met 

betrekking tot deze soorten. Artikel 3.1 van de Wet natuurbescherming (Het is verboden nesten te 

beschadigen, te vernielen of weg te nemen) is van toepassing. De nesten mogen echter wel worden 

weggenomen wanneer deze op dat moment niet in gebruik zijn. In de Wet natuurbescherming wordt 

geen vaste periode gehanteerd voor het broedseizoen. Globaal kan voor het broedseizoen de periode 

maart tot half augustus worden aangehouden. Geldend is echter de aanwezigheid van een broedge-

val op het moment van ingrijpen. 

 

Met betrekking tot het verwijderen van de aanwezige beplanting buiten het broedseizoen wordt gead-

viseerd om ook het snoeiafval buiten het broedseizoen te verwijderen. Een grote stapel snoeiafval 

vormt namelijk een ideale broedlocatie voor kleine vogelsoorten als de winterkoning. Indien onver-

hoopt een dergelijke soort hierin tot broeden komt, mag het snoeiafval niet eerder worden verwijderd 

dan wanneer de jongen definitief zijn uitgevlogen. 

 

6.2 Algemene grondgebonden zoogdieren en amfibieën 

 

Voor de te verwachten soorten geldt dat de werkzaamheden mogelijk verstorend kunnen werken. Als 

gevolg van graafwerkzaamheden kunnen dieren verwond of gedood worden en holen kunnen worden 

verwijderd. Dit houdt een overtreding van artikel 3.10 van de Wet natuurbescherming in. Voor de te 

verwachten soorten geldt, op grond van het provinciale soortenbeleid, bij ruimtelijke ontwikkelingen 

echter een vrijstelling, waardoor geen ontheffing hoeft te worden aangevraagd. Het is echter in het 

kader van de zorgplicht wel noodzakelijk om voldoende zorg te dragen voor de aanwezige individuen 

en al het redelijkerwijs mogelijke dient gedaan te worden om het doden van individuen te voorkomen.  

 

Het doden of verwonden kan plaatsvinden indien schuil- of voortplantingslocaties worden beschadigd. 

Dit kan door het verwijderen van takkenhopen, bladeren en andere materialen die door langdurige 

opslag of aanwezigheid schuilplaatsen bieden. Het verwijderen van de materialen dient daarom bui-

ten de gevoelige periode van voortplanting of winterrust plaats te vinden. Aanwezige dieren moeten 

de gelegenheid krijgen om veilig weg te komen.  

 

6.3 Overige soort(groep)en 

 

Overtredingen van de Wet natuurbescherming ten aanzien van beschermde soorten behorend tot de 

overige soortgroepen zijn wegens het ontbreken van geschikt habitat/verblijfsmogelijkheden, op basis 

van verspreidingsgegevens, de aanwezigheid van voldoende alternatieven en/of gezien de aard van 

de ingreep in dit geval niet aan de orde. 
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7 TOETSING AAN GEBIEDENBESCHERMING 

 

In algemene zin kan er door een plan sprake zijn van negatieve gevolgen vanuit natuurwetgeving 

beschermde gebieden. In dit hoofdstuk wordt beschreven voor welke gebieden er mogelijk sprake is 

van negatieve effecten als gevolg van de voorgenomen ingrepen op de onderzoekslocatie. Verder 

wordt beschreven of een vervolgtraject noodzakelijk is en wat de eventuele consequenties zijn ten 

aanzien van vergunningen. 

 

7.1 Natura 2000 

 

De onderzoekslocatie is niet gelegen binnen de grenzen, of in de directe nabijheid van een gebied dat 

aangewezen is als Natura 2000. Het meest nabijgelegen Natura 2000-gebied, Kolland en Overlang-

broek, bevindt zich op circa 11,7 kilometer afstand ten zuidoosten van de onderzoekslocatie (zie fi-

guur 9). 

 

 
Figuur 9. Ligging onderzoekslocatie ten opzichte van Natura 2000 (bron: Provincie Utrecht).  

 

De onderzoekslocatie ligt, zoals reeds aangegeven, niet binnen de grenzen van een Natura 2000-

gebied. Indien er sprake zou zijn van een effect, betreft dit een extern effect, zoals toenamen van 

geluid, licht of depositie van stikstof. Externe effecten als gevolg van de voorgenomen plannen op de 

onderzoekslocatie zijn, gezien de afstand (± 11,7 km) tot het meest nabijgelegen Natura 2000-gebied 

in combinatie met de aard van de plannen (woningbouw) niet te verwachten. Vervolgonderzoek in het 

kader van de gebiedsbeschermingsparagrafen uit de Wet natuurbescherming wordt niet noodzakelijk 

geacht. 
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7.2 Natuurnetwerk Nederland 

 

De onderzoekslocatie maakt geen deel uit van het Natuurnetwerk Nederland. De onderzoekslocatie 

ligt ook niet in de nabijheid van een gebied, behorend tot het Natuurnetwerk Nederland. Het meest 

nabijgelegen gebied bevindt zich circa 900 meter ten noordwesten van de onderzoekslocatie. Het 

betreft het Natuurnetwerk de Raaphof. In figuur 10 is de ligging van de onderzoekslocatie ten opzich-

te van het Natuurnetwerk Nederland weergegeven. 

 

 
Figuur 10. Ligging onderzoekslocatie ten opzichte van het Natuurnetwerk Nederland (bron: Provincie Utrecht).  

 

Door de voorgenomen plannen op de onderzoekslocatie in combinatie met de afstand, zullen de we-

zenlijke kenmerken en waarden van het Natuurnetwerk Nederland niet worden aangetast. Vervolgon-

derzoek in het kader van het Natuurnetwerk Nederland wordt niet noodzakelijk geacht. 
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8 HOUTOPSTANDEN 

 

In algemene zin is het mogelijk dat bij een voorgenomen ontwikkeling sprake is van het verloren gaan 

van houtopstanden die beschermd zijn conform artikel 4 van de Wet natuurbescherming. In een der-

gelijk geval kan er sprake zijn van een meldingsplicht en herplantplicht. In dit hoofdstuk wordt be-

schreven of bij de voorgenomen ontwikkeling mogelijk sprake is van een meldingsplicht en herplant-

plicht conform artikel 4.3 van de Wet natuurbescherming. Verder wordt beschreven of vervolgstappen 

nodig zijn in kader van beschermde houtopstanden en of een ontheffingsaanvraag in het kader van 

de herplantplicht noodzakelijk is. 

 

Op de onderzoekslocatie zijn geen bomen aanwezig. Er worden bij de voorgenomen werkzaamheden 

dan ook geen bezwaren voorzien met betrekking tot de beschermde houtopstanden.  
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9 SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

 

Econsultancy heeft in opdracht van Heilijgers Projectontwikkeling een quickscan flora en fauna uitge-

voerd aan de Burgweg (ong.) te Odijk. 

 

De quickscan flora en fauna is uitgevoerd in het kader van een bestemmingsplanwijziging en heeft als 

doel in te schatten of er op de onderzoekslocatie planten- en diersoorten aanwezig of te verwachten 

zijn, die volgens de Wet natuurbescherming een beschermde status hebben en die mogelijk negatie-

ve invloed kunnen ondervinden door de voorgenomen ingreep. Tevens is beoordeeld of de voor-

genomen ingreep invloed kan hebben op Natura 2000-gebieden, houtopstanden die middels de Wet 

natuurbescherming zijn beschermd, of op gebieden die deel uitmaken van het Natuurnetwerk Neder-

land. 

 

De initiatiefnemer is voornemens om drie woningen te realiseren langs de toekomstige toegangsweg 

naar ’t Burgje, een nieuwbouwwijk in ontwikkeling. 

 

De aanwezigheid van geschikt habitat op de onderzoekslocatie voor de verschillende soorten en 

soortgroepen is weergegeven in tabel I. In de tabel is samengevat of de voorgenomen ingreep moge-

lijk verstorend kan werken en wat de consequenties zijn voor eventuele vervolgstappen, zoals soort-

gericht nader onderzoek of vergunningtrajecten. In de tabel is weergegeven of maatregelen noodza-

kelijk zijn om overtreding van de Wet natuurbescherming voor bepaalde soortgroepen te voorkomen.  

 
Tabel I. Overzicht geschiktheid onderzoekslocatie voor soortgroepen en te nemen vervolgstappen 

 

Soortgroep Geschikt 

habitat 

Ingreep 

verstorend 

Nader 

onderzoek 

Ontheffings-

aanvraag 

Bijzonderheden / opmerkingen 

Broedvogels  algemeen ja mogelijk nee nee het verwijderen van nestgelegenheden 

buiten het broedseizoen uitvoeren of vooraf-

gaand een broedvogelinspectie uitvoeren 

jaarrond 

beschermd 

nee nee nee nee - 

Vleermuizen  verblijfplaatsen nee nee nee nee - 

foerageergebied ja nee nee nee - 

vliegroutes nee nee nee nee - 

Grondgebonden zoogdieren ja mogelijk nee nee aandacht voor zorgplicht ten aanzien van 

algemene grondgebonden zoogdiersoorten. 

nadelige gevolgen voor dieren moeten 

worden voorkomen 

Amfibieën minimaal mogelijk nee nee aandacht voor zorgplicht ten aanzien van 

algemene amfibieënsoorten, nadelige 

gevolgen voor dieren moeten worden voor-

komen 

Reptielen nee nee nee nee - 

Vissen nee nee nee nee - 

Libellen en dagvlinders nee nee nee nee - 

Overige ongewervelden nee nee nee nee - 

Vaatplanten nee nee nee nee - 

 

Gebiedsbescherming Gebied 

aanwezig 

Ingreep 

verstorend 

Nader 

onderzoek 

Vergunning-

plicht 

 

Natura 2000 11,7 km nee nee nee - 
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Soortgroep Geschikt 

habitat 

Ingreep 

verstorend 

Nader 

onderzoek 

Ontheffings-

aanvraag 

Bijzonderheden / opmerkingen 

Natuurnetwerk Nederland 900 m nee nee nee - 

Houtopstanden n.v.t. - - - - 

 

Conclusie 

Op basis van onderhavige quickscan flora en fauna is voor uitvoering van de plannen geen aanvul-

lend veldonderzoek vereist. 

 

Ten aanzien van algemene broedvogels kunnen overtredingen worden voorkomen door rekening te 

houden met het broedseizoen of door voorafgaand aan de werkzaamheden een controle op broedge-

vallen uit te voeren. Voor beschermde soorten behorend tot de overige soortgroepen zijn overtredin-

gen ten aanzien van de Wet natuurbescherming wegens het ontbreken van geschikt habitat, het ont-

breken van sporen en/of vanwege een vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkeling niet aan de orde. Wel 

dient rekening te worden gehouden met de algemene zorgplicht. 

 

Met betrekking tot Natura 2000-gebieden, het Natuurnetwerk Nederland en de beschermde houtop-

standen worden bij de voorgenomen werkzaamheden geen bezwaren voorzien in de uitvoering van 

de voorgenomen herontwikkeling op de onderzoekslocatie. 

 

Met het oog op de te doorlopen planologische procedure kan worden gesteld dat het plan uitvoerbaar 

is. 

Econsultancy 

Boxmeer, 12 juli 2018 
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Bijlage 1 toelichting verbodsbepalingen Wet natuurbescherming  
 

Zorgplicht 

 

Het eerste artikel in de Wet natuurbescherming heeft betrekking op de zorgplicht en heeft betrekking 

op het voorkomen of beperken van schade aan soorten en gebieden, voor zover deze niet middels 

overige verbodsbepalingen zijn gereguleerd (zie tabel II). Het gaat daarbij in de praktijk vooral om 

minder streng beschermde soorten, waarbij het onnodig doden, verwonden of beschadigen dient te 

worden vermeden.  

 
Tabel II.  Zorgplicht 
 

Artikel 1.11. Zorgplicht 

1. Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor Natura 2000-gebieden, bijzondere nationale natuurgebieden en voor in het wild le-

vende dieren en planten en hun directe leefomgeving. 

2. De zorg houdt in elk geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige 

gevolgen kunnen worden veroorzaakt voor een Natura 2000-gebied, een bijzonder nationaal natuurgebied of voor in het wild le-

vende dieren en planten: 

a) dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel, 

b) indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de noodzakelijke maatregelen treft om die gevolgen te 

voorkomen, of 

c) voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk beperkt of ongedaan maakt. 

 

Overtreding van de zorgplicht is niet strafbaar gesteld; “de zorgplicht kan wel door toepassing van 

bestuursdwang worden gehandhaafd”. Deze formulering van de zorgplicht brengt met zich mee dat 

wanneer men een bepaalde handeling wilt verrichten die gevolgen voor natuurwaarden zou kunnen 

hebben, men zich daaraan voorafgaand op de hoogte stelt van de aanwezige natuurwaarden, de 

kwetsbaarheid ervan en de mogelijke gevolgen daarvoor van het voorgenomen handelen. De zorg-

plicht is te allen tijde van toepassing, ook al vindt er geen overtreding van een verbodsbepaling 

plaats. Indien er aanleiding is maatregelen te nemen ten aanzien van de zorgplicht, zal dat voor het 

betreffende beschermde natuurgebied en de betreffende soortgroep in deze rapportage worden aan-

gegeven. 

 

Soortenbescherming 

 

De Wet natuurbescherming onderscheidt beschermingsregimes voor soorten op grond van internati-

onale verdragen, aangevuld met soorten die vanuit een nationaal oogpunt beschermd worden. Hier-

door zijn er in de Wet natuurbescherming drie verschillende verbodsartikelen per categorie soorten; 

 

 soorten van de Vogelrichtlijn (artikel 3.1); 

 soorten van de Habitatrichtlijn en de verdragen van Bern en Bonn (artikel 3.5); 

 andere soorten (artikel 3.10). 

 

In tabel III t/m V worden deze artikelen nader toegelicht. 

 
  



 

Rapport 7033.001 versie D2   

Tabel III.  Verbodsbepalingen en toelichting Artikel 3.1 Wet natuurbescherming 

Artikel 3.1. Soorten van de Vogelrichtlijn  

1. Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten als bedoeld in artikel 1 van de Vogel-

richtlijn te doden of te vangen. 

2. Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te vernielen of te beschadigen, of 

nesten van vogels weg te nemen. 

3. Het is verboden eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te rapen en deze onder zich te hebben. 

4. Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te storen. 

5. Het verbod, bedoeld in het vierde lid, is niet van toepassing indien de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van in-

standhouding van de desbetreffende vogelsoort. 

Toelichting 

Alle inheemse vogelsoorten in Nederland vallen onder de Vogelrichtlijn. De Vogelrichtlijn is een richtlijn vanuit de Europese Unie uit 1979 en 
heeft betrekking op de instandhouding van alle natuurlijk in het wild levende vogelsoorten op het Europese grondgebied van de Lidstaten 
waarop het Verdrag van toepassing is. De lijst met soorten is niet limitatief. 

 
Tabel IV.  Verbodsbepalingen en toelichting Artikel 3.5 Wet natuurbescherming 

Artikel 3.5. In het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Ver-

drag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn 

 

1. Het is verboden in het wild levende dieren van deze soorten in hun natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te van-

gen.  

2. Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren.  

3. Het is verboden eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur opzettelijk te vernielen of te rapen.  

4. Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van deze dieren te beschadigen of te vernielen.  

5. Het is verboden planten van soorten uit de Habitatrichtlijn of het Verdrag van Bern in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzette-

lijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.  

Toelichting 

Het gaat bij artikel 3.5 over in het wild levende dieren van verschillende soortgroepen. In de wet wordt voor vogelsoorten uit bijlage II van het 

verdrag van Bern geen uitzondering gemaakt. Van de vogelsoorten die in Nederland voorkomen is hieronder een selectie gemaakt. Van de 

overige soortengroepen zijn alle soorten genoemd. 

Soorten 

Planten drijvende waterweegbree, groenknolorchis, kruipend moerasscherm, zomerschroeforchis  

Zoogdieren bever, hamster, hazelmuis, lynx, Noordse woelmuis, otter, wolf, wilde kat 

Walvisachtigen bruinvis, bultrug, butskop (hille), dwergpotvis, dwergvinvis, gestreepte dolfijn, gewone dolfijn, gewone spitsdolfijn, gewone vinvis, griend, grijze 

dolfijn, kleine zwaardwalvis, narwal, Noordse vinvis, orka, potvis, spitsdolfijn van Gray, tuimelaar, walrus witflankdolfijn, witsnuitdolfijn, wi tte 

dolfijn 

Vleermuizen Bechsteins vleermuis, bosvleermuis, Brandts vleermuis, franjestaart, gewone baardvleermuis, gewone dwergvleermuis, gewone grootoor-

vleermuis, grijze grootoorvleermuis, grote hoefijzerneus, grote rosse vleermuis, ingekorven vleermuis, kleine dwergvleermuis,  kleine hoefijzer-

neus, laatvlieger, meervleermuis, mopsvleermuis, Noordse vleermuis, rosse vleermuis, ruige dwergvleermuis, tweekleurige vleermuis, vale 

vleermuis, watervleermuis 

Amfibieën boomkikker, geelbuikvuurpad, heikikker, kamsalamander, knoflookpad, poelkikker, rugstreeppad, vroedmeesterpad 

Reptielen dikkopschildpad, gladde slang, Kemps’ zeeschildpad, lederschildpad, muurhagedis, soepschildpad, zandhagedis  

Vissen houting, steur 

Vlinders apollovlinder, boszandoog, donker pimpernelblauwtje, grote vuurvlinder, moerasparelmoervlinder, monarchvlinder, pimpernelblauwtje, teunis-

bloempijlstaart, tijmblauwtje, zilverstreephooibeestje  

Libellen bronslibel, gaffellibel, gevlekte witsnuitlibel, groene glazenmaker, mercuurwaterjuffer, Noordse winterjuffer, oostelijke witsnuitlibel, rivierrom-

bout, sierlijke witsnuitlibel 

Insecten brede geelrandwaterroofkever, gestreepte waterroofkever, heldenbok, juchtleerkever, oeveraas, vermiljoenkever 

Overig Bataafse stroommossel, platte schijfhoorn 
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Artikel 3.5. In het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Ver-

drag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn 

Vogels appelvink, baardman, beflijster, bergeend, bergfluiter, bijeneter, blauwborst, blauwe kiekendief, boerenzwaluw, bontbekplevier, bonte strandlo-

per, bonte vliegenvanger, boomklever, boomkruiper, boompieper, boomvalk, bosrietzanger bosruiter, bosuil, braamsluiper, brandgans, bruine 

kiekendief, buizerd, casarca, Cetti’s zanger, draaihals, duinpieper, dwergmeeuw, dwergstern, Engelse kwikstaart, Europese kanarie, fitis, 

fluiter, geelgors, gekraagde roodstaart, gele kwikstaart, geoorde fuut, glanskop, goudhaan, grasmus, graspieper, graszanger, grauwe kieken-

dief, grauwe klauwier, grauwe vliegenvanger, griel, groene specht, groenling, grote bonte specht, grote gele kwikstaart, grote karekiet, grote 

stern, grote zilverreiger, havik, heggenmus, hop, huiszwaluw, ijsvogel, kerkuil, klapekster, klein waterhoen, kleine barmsijs, kleine bonte 

specht, kleine karekiet, kleine plevier, kleine zilverreiger, kleinst waterhoen, kluut, kneu, koolmees, koereiger, kraanvogel, krekelzanger, 

kortsnavelboomkruiper, kruisbek, kuifmees, kwak, kwartelkoning, lepelaar, matkop, middelste bonte specht, nachtegaal, Noordse stern, oehoe, 

oeverloper, oeverpieper, oeverzwaluw, ooievaar, orpheusspotvogel, paapje, pestvogel, pimpelmees, poelruiter, porseleinhoen, purperreiger, 

putter, ransuil, rietgors, rietzanger, rode wouw, roerdomp, roodborst, roodborsttapuit, roodhalsfuut, rouwkwikstaart, sijs, slangenarend, slecht-

valk, smelleken, snor, sperwer, spotvogel, sprinkhaanzanger, steenuil, steltkluut, strandplevier, taigaboomkruiper, tapuit, t jiftjaf, torenvalk, 

tuinfluiter, velduil, visarend, visdief, vuurgoudhaan, wespendief, wielewaal, winterkoning, witbandkruisbek, witte kwikstaart, witwangstern, 

nachtzwaluw, woudaap, zeearend, zwarte mees, zwarte ooievaar, zwarte roodstaart, zwarte specht, zwarte stern, zwarte wouw, zwartkop, 

zwartkopmeeuw 

 
Tabel V.  Verbodsbepalingen en toelichting Artikel 3.10 Wet natuurbescherming 

Artikel 3.10. Andere soorten  

Het is verboden om:  

 

1. In het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en kevers van de soorten, genoemd in de bijla-

ge, onderdeel A1, bij deze wet, opzettelijk te doden of te vangen. 

2. De vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in onderdeel a opzettelijk te beschadigen of te vernielen. 

3. Vaatplanten van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel B2, bij deze wet, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk 

te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.  

Toelichting 

Het gaat bij artikel 10 om in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en kevers. Dieren zijn opgenomen 

in bijlage onderdeel A1. Planten zijn opgenomen in bijlage onderdeel B2 van de Wet natuurbescherming. Voor een aantal zoogdieren, 

amfibieën en reptielen geldt per provincie een vrijstelling onder bepaalde voorwaarden. Dit verschilt per provincie. De betreffende soorten 

zijn aangegeven met een sterretje. Daarnaast is het mogelijk dat sommige provincies ook ‘eigen’ beschermde soorten hanteren, als aanvul-

ling op het landelijke.  

Soorten 

Dieren Zoogdieren aardmuis*, boommarter, bosmuis*, bunzing*, damhert, das, dwergmuis*, dwergspitsmuis*, edelhert, eekhoorn*, egel*, eikelmuis, 

gewone bosspitsmuis*, gewone zeehond, grote bosmuis, grijze zeehond, haas*, hermelijn*, huisspitsmuis*, konijn*, molmuis, 

ondergrondse woelmuis*, ree*, rosse woelmuis*, steenmarter*, tweekleurige bosspitsmuis*, veldmuis*, veldspitsmuis, vos*, 

waterspitsmuis, wezel*, wild zwijn, woelrat* 

 Amfibieën Alpenwatersalamander, bruine kikker*, gewone pad*, kleine watersalamander*, meerkikker*, middelste groene kikker*, vin-

pootsalamander, vuursalamander 

 Reptielen adder, hazelworm*, levendbarende hagedis*, ringslang 

 Vissen beekdonderpad, beekprik, elrits, gestippelde alver, grote modderkruiper, kwabaal 

 Dagvlinders aardbeivlinder, bosparelmoervlinder, bruin dikkopje, bruine eikenpage, donker pimpernelblauwtje, duinparel-

moervlinder, gentiaanblauwtje, grote parelmoervlinder, grote vos, grote vuurvlinder, grote weerschijnvlinder, 

iepenpage, kleine heivlinder, kleine ijsvogelvlinder, kommavlinder, pimpernelblauwtje, sleedoornpage, spie-

geldikkopje, veenbesblauwtje, veenbesparelmoervlinder, veenhooibeestje, veldparelmoervlinder, zilveren 

maan 

 Libellen beekrombout, bosbeekjuffer, donkere waterjuffer, gevlekte glanslibel, gewone bronlibel, hoogveenglanslibel, 

Kempense heidelibel, speerwaterjuffer 

 Overige 

soorten 

Europese rivierkreeft, vliegend hert 

Planten akkerboterbloem, akkerdoornzaad, akkerogentroost, beklierde ogentroost, berggamander, bergnachtorchis, blaasvaren, 

blauw guichelheil, bokkenorchis, bosboterbloem, bosdravik, brave hendrik, brede wolfsmelk, breed wollegras, bruinrode 

wespenorchis, dennenorchis, dreps, echte gamander, franjegentiaan, geelgroene wespenorchis, geplooide vrouwenmantel, 

getande veldsla, gevlekt zonneroosje, glad biggenkruid, gladde zegge, groene nachtorchis, groensteel, groot spiegelklokje, 

grote bosaardbei, grote leeuwenklauw, honingorchis, kalkboterbloem, kalketrip, karthuizeranjer, karwijselie, kleine ereprijs, 

kleine schorseneer, kleine wolfsmelk, kluwenklokje, knollathyrus, knolspirea, korensla, kranskarwij, kruiptijm, lange zonne-

dauw, liggende ereprijs, moerasgamander, muurbloem, naakte lathyrus, naaldenkervel, pijlscheefkalk, roggelelie, rood 

peperboompje, rozenkransje, ruw parelzaad, scherpkruid, schubvaren, schubzegge, smalle raai, spits havikskruid, steen-

braam 
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Volgens artikel 3.31 zijn de verboden, bedoeld in de artikelen 3.1, 3.5 en 3.10 niet van toepassing op 

handelingen die zijn beschreven in en aantoonbaar worden uitgevoerd overeenkomstig een door het 

Ministerie van Economische Zaken goedgekeurde gedragscode en die plaatsvinden in het kader van 

bestendig beheer, bestendig gebruik, of ruimtelijke ontwikkeling of inrichting. 

 

Houtopstanden 

 

De bescherming van houtopstanden onder conform hoofdstuk 4 van de Wet natuurbescherming heeft 

als doel om het aanwezige areaal bos in Nederland te behouden. Onder houtopstanden vallen alle 

zelfstandige eenheden van bomen, boomvormers of struiken van een oppervlakte van tien are of 

meer of rijbeplanting die meer dan twintig bomen omvat.  

 

Binnen de Wet natuurbescherming zijn op houtopstanden de artikelen van toepassing die zijn opge-

nomen in tabel VI. 

 
Tabel VI.    Bescherming houtopstanden in de Wet natuurbescherming 

Artikel 4.1  De artikelen uitgezonderd artikel 4.6 zijn niet van toepassing op: 

a) Houtopstanden binnen de bij besluit van de gemeenteraad vastgestelde grenzen van de bebouwde kom; 

b) Houtopstanden op erven of in tuinen;  

c) Fruitbomen en windschermen om boomgaarden; 

d) Naaldbomen, kennelijk bedoeld om te dienen als kerstbomen, indien niet ouder dan twintig jaar; 

e) Kweekgoed; 

f) Wegbeplantingen, beplantingen langs waterwagen en eenrijige beplantingen langs landbouwgronden be-

staande uit wilgen en populieren; 

g) het dunnen van een houtopstand; 

h) uit populieren, wilgen, essen of elzen bestaande beplantingen die kennelijk zijn bedoeld voor de productie 

van houtige biomassa, indien zij:  

1. ten minste eens per tien jaar worden geoogst;  

2. bestaan uit minstens tienduizend stoven per hectare per beplantingseenheid, zijnde een aan-

eengesloten beplanting die niet wordt doorsneden door onbeplante stroken breder dan twee 

meter, en  

3. zijn aangelegd na 1 januari 2013.  

 

Artikel 4.2  1. Het is verboden een houtopstand geheel of gedeeltelijk te vellen of te doen vellen, met uitzondering van het perio-

diek vellen van griend- of hakhout, zonder voorafgaande melding daarvan bij gedeputeerde staten. 

 

3. Gedeputeerde staten kunnen het vellen van houtopstanden telkens voor ten hoogste vijf jaar verbieden ter be-

scherming van bijzondere natuur- of landschapswaarden. 

 

 

Artikel 4.3 lid 1 en 

2 

Ingeval een houtopstand geheel of gedeeltelijk is geveld, met uitzondering van het periodiek vellen van griend- of 

hakhout, of anderszins teniet is gegaan, draagt de rechthebbende zorg voor het op bosbouwkundig verantwoorde 

wijze herbeplanten van dezelfde grond binnen drie jaar na het vellen of tenietgaan van de houtopstand. 

 

De rechthebbende vervangt binnen drie jaar na de herbeplanting, bedoeld in het eerste lid, herbeplanting die niet is 

aangeslagen. 

Artikel 4.4 lid 1 De artikelen 4.2, eerste en derde lid, en 4.3, eerste en tweede lid, zijn niet van toepassing op: 

 

het vellen van houtopstanden en herbeplanten op een wijze die is beschreven in en aantoonbaar wordt gerealiseerd 

overeenkomstig een door Onze Minister goedgekeurde gedragscode. 

 

het vellen van houtopstanden ter uitvoering van een instandhoudingsmaatregel of een passende maatregel in het 

kader van natuurontwikkeling en -beheer 

 

Artikel 4.5 
Gedeputeerde staten kunnen ontheffing verlenen van artikel 4.3, eerste en tweede lid, ten behoeve van herbeplan-

ting op andere grond, indien de herbeplanting voldoet aan bij provinciale verordening gestelde regels. 
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Bijlage 2 Verklarende woordenlijst 
 

Externe werking 

 Niet alleen activiteiten in een Natura 2000-gebied/NNN hebben invloed op de staat van instandhouding van het gebied, 

ook activiteiten buiten het gebied kunnen de natuurwaarden in een gebied beïnvloeden. Dit wordt "externe werking" ge-

noemd. Er bestaat geen ruimtelijke grens voor externe werking: bepalend zijn de effecten op de instandhoudingsdoelstel-

lingen van de soorten en habitattypen in het Natura 2000-gebied/NNN, ongeacht de afstand tot het beschermde gebied.  

 

Expert Judgement 

  Inschatting van een deskundige op grond van zijn kennis en ervaring. 

 

Foerageerhabitat 

  Het gebied waarbinnen een soort voedsel zoekt.  

 

Foerageren 

  Zoeken en vinden van voedsel door dieren (jachtgebied).  

 

Functioneel leefgebied 

  Hiermee wordt het gebied dat is benodigd om de functionaliteit van een voortplantingsplaats of van een vaste- rust of 

verblijfplaats te behouden. Een nestlocatie of voortplantingsplaats kan bijvoorbeeld alleen succesvol functioneren, wan-

neer er voldoende habitat (schuilgelegenheid, voedsel etc.) van voldoende kwaliteit aanwezig is om te kunnen paren, eie-

ren te leggen en jongen groot te brengen.  

 

Gunstige staat van instandhouding 

  Er is sprake van een gunstige staat van instandhouding van een soort of habitattype als de omstandigheden waarin de 

soort of het habitattype voorkomt perspectief bieden op een duurzaam voortbestaan van die soort of dat habitattype. 

 

Habitat 

  Omvat de plaatsen waar een bepaald organisme voorkomt doordat de abiotische en biotische factoren (niet levende en 

levende natuur) van die plaatsen voldoen aan de eisen en toleranties die het organisme stelt om te kunnen overleven, 

groeien en zich voortplanten.  

 

Kraamverblijfplaats 

  Voortplantingsplaats van vleermuizen. Het gaat hierbij vaak om de vrouwelijke exemplaren van een kolonie (ook wel 

kraamgroep genoemd) die gezamenlijk hun jongen grootbrengen. De aantallen vleermuizen in een kraamgroep kun op-

lopen tot meerdere honderden exemplaren. 

 

Landschappelijk inpassingsplan 

Het inpassen van ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied middels een ontwerp van de groenvoorziening, dat vol-

doet aan het beleid ten aanzien van ruimtelijke kwaliteit. Hierdoor wordt zorg gedragen dat een ruimtelijke ontwikkeling 

past in het landschap.  

 

Landhabitat 

  Amfibieën zijn voor de voortplanting afhankelijk van water. Buiten de voortplantingsperiode maakt de soortgroep gebruik 

van landhabitat als onderdeel van het leefgebied. Landhabitat voor amfibieën omvat onder andere structuurrijke of op-

gaande vegetatie zoals (loof)bos, houtwallen, struikgewas, heide, ruigtekruiden, vegetaties en moeras.  

 

Mitigerende maatregelen 

 Maatregelen die negatieve effecten bij een ingreep voorkomen of reduceren. 

 

Omgevingscheck 

  Een omgevingscheck wordt uitgevoerd bij verlies van leefgebied van een jaarrond beschermde functie van een soort die 

door een ingreep (tijdelijk) verloren gaat. De omgeving van de ingreep wordt door een ter zake deskundige beoordeeld 

op aanwezigheid van voldoende alternatief leefgebied en/of potentiële verblijfplaatsen. 

 

Ontheffing  

De Wet natuurbescherming is bedoeld om planten- en diersoorten die vrij in het wild leven te beschermen. Om deze 

kwetsbare soorten te beschermen bevat de Wet natuurbescherming een aantal verbodsbepalingen. Onder bepaalde 

voorwaarden mogen de activiteiten wel doorgaan, daarvoor kan een ontheffing benodigd zijn. Een ontheffing is een be-

sluit waarbij in een individueel concreet geval een uitzondering op een wettelijk verbod wordt gemaakt. 

 

  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Abiotische_factoren
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Paarverblijfplaats 

  Dit is een verblijfplaats die hoofdzakelijk in het najaar (september/oktober) door vleermuizen worden gebruikt om te 

paren. Eén mannetje kan een dergelijke verblijfplaats met meerdere vrouwtjes delen. In de omgeving van de paarverblijf-

plaats wordt veelal door het territoriale mannetje middels baltsvluchten getracht vrouwtjes aan te lokken. 

 

Projectplan 

Een projectplan dient als begeleidend document voor een ontheffingsaanvraag. In het projectplan zijn maatregelen ver-

woord waarmee de functionaliteit van een rust- of verblijfplaats van een beschermde soort behouden blijft en schade aan 

individuen wordt voorkomen.  

 

Populatie 

  Een biologische populatie is een groep individuen van dezelfde soort die zich onderling voortplant en als zodanig geïso-

leerd is van andere zulke groepen. 

 

Rode Lijst 

  Rode Lijsten laten zien welke soorten zijn verdwenen en welke soorten in een gebied sterk zijn achteruitgegaan of zeld-

zaam zijn. Er bestaan verschillende Rode Lijsten. Voor vogels, voor zoogdieren, planten, paddenstoelen, insecten en 

voor allerlei andere soortgroepen. Rode Lijsten hebben geen officiële juridische status. Plaatsing op de lijst maakt een 

dier dus nog geen 'beschermde diersoort' in de zin van de Wet natuurbescherming. De Rode Lijsten hebben in de praktijk 

wel een belangrijke signaleringfunctie. Door de Rode Lijst te raadplegen, kunnen alle instellingen die met natuurbehoud 

te maken hebben rekening houden met bedreigde soorten. 

 

Significant negatief effect 

  Een effect is in het kader van de Wet natuurbescherming significant als de instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-

gebied dreigen te worden aangetast. 

 

  Het begrip 'significant' staat centraal in de toepassing van het beschermingsregime voor Natura 2000-gebieden bij zowel 

vaststelling van beheerplannen als de vergunningverlening. Het bepaalt of een uitvoerige toetsing, een zogenaamde 

passende beoordeling, moet worden uitgevoerd. Indien als gevolg van een ingreep de toekomstige oppervlakte habitat of 

leefgebied, aantal van een soort of kwaliteit van een habitat lager zal worden dan zoals bedoeld in de instandhoudings-

doelstelling, dan kan sprake zijn van significante gevolgen. Voor het goede begrip, de soorten hoeven er niet te zitten, 

het gebied moet geschikt zijn voor de soorten. 

 

Voortplantingsplaats of rustplaats 

Een plek binnen het leefgebied van een soort die essentieel is voor de levenscyclus van een individu. De Wet natuurbe-

scherming omschrijft niet exact wat een vaste rust- of verblijfplaats is. Dit is soortafhankelijk.  

 

Vliegroute 

  Een vaste route die door vleermuizen wordt gebruikt tussen de verblijfplaatsen naar foerageergebieden.  

 

Winterverblijfplaats 

  Verblijfplaats die gebruikt wordt om de periode van winterrust te overbruggen. Voor vleermuizen zijn dit vorstvrije, maar 

koele en vochtige plekken. Er kans sprake zijn van massaverblijfplaatsen, verblijfplaatsen van kleine groepen of één of 

enkele individuen.  

 

Zomerverblijfplaats 

 Is een vleermuisverblijfplaats anders dan een kraamverblijf. Buiten de kraamperiode worden deze door vrouwtjes ge-

bruikt, binnen de kraamperiode door individuele mannetjes. 
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1 INLEIDING  

In opdracht van Heilijgers Projectontwikkeling heeft Geluid Plus Adviseurs een akoestisch onderzoek 

uitgevoerd naar de heersende geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeerslawaai voor de 

ontwikkeling van 3 woningen die gesitueerd worden bij de toegangsweg naar het nieuwe Buurtschap 

’t Burgje in Odijk. 

In een eerder door de Omgevingsdienst regio Utrecht uitgevoerd akoestisch onderzoek voor deze 

ontwikkeling is vastgesteld dat de woningen een geluidbelasting ondervinden ten gevolge van het 

wegverkeerslawaai. Het kavel voor deze drie woningen is destijds niet meegenomen in de 

bestemmingsplanprocedure, waardoor er opnieuw getoetst dient te worden aan de Wet 

geluidhinder. De toekomstige woningen ondervinden een geluidbelasting ten gevolge van de 

Schoudermantel/Werkhovenseweg (N229), de Burgweg (N410) en de parallelweg van de 

Schoudermantel. De overige wegen in de omgeving hebben geen relevante akoestische bijdrage. 

Het onderzoek is noodzakelijk in verband met een planologische procedure (functiewijziging 

bestemmingsplan), waarbij op grond van de Wet geluidhinder (Wgh) een akoestisch onderzoek 

verricht dient te worden naar de te verwachten geluidbelasting ten gevolge van het 

wegverkeerslawaai.  
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2 WETTELIJK KADER  

2.1 WET GELUIDHINDER

In de Wet geluidhinder wordt beschreven dat alle wegen een zone hebben, uitgezonderd een aantal 

situaties waaronder wegen met een maximum snelheid van 30 km/uur. De zone is een gebied 

waarbinnen een nader akoestisch onderzoek verplicht is. De breedte van de zone, aan weerszijde 

van de weg, is afhankelijk van het aantal rijstroken en de aard van de omgeving (binnenstedelijk of 

buitenstedelijk). In tabel 2.1 worden de zonebreedten weergegeven. 

Tabel 2.1: zonebreedten 

Aantal rijstroken 
Zonebreedten [m¹] 

Binnenstedelijk Buitenstedelijk 

1 of 2 -- 200 

3 of meer -- 350 

1 of 2 250 

3 of 4 400 

5 of meer 600 

De Schoudermantel/Werkhovenseweg (N229), de Burgweg (N410) en de parallelweg van de 

Schoudermantel hebben 1 of 2 rijstroken en zijn gelegen in buitenstedelijk gebied. Deze wegen 

hebben derhalve een geluidzone van 250 meter.  

In de Wet geluidhinder (Wgh) worden eisen gesteld aan de toelaatbare geluidbelasting op de 

gevels van nog niet geprojecteerde woningen langs een bestaande weg binnen en buiten de 

bebouwde kom. Overeenkomstig artikel 82, lid 1 van de Wgh is voor woningen binnen een zone ten 

hoogste toelaatbare geluidbelasting van de gevel, vanwege de weg, 48 dB, de zogenaamde 

‘voorkeursgrenswaarde’.  

Indien niet aan de voorkeursgrenswaarde kan worden voldaan, kunnen Burgemeester en wethouders 

van gemeente Bunnik op basis van het Besluit geluidhinder een hogere toelaatbare waarde 

vaststellen. De maximaal te verlenen ontheffingswaarde voor een nog niet geprojecteerde nieuwe 

woning in buitenstedelijk gebied bedraagt 53 dB.  

Uitgangspunt voor het vaststellen van een hogere waarde is dat maatregelen, gericht op het 

terugbrengen van de te verwachten geluidbelasting van de gevel, ten gevolge van de weg, tot 

48 dB onvoldoende doeltreffend zijn dan wel overwegende bezwaren ontmoeten van 

stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard. 

In artikel 110g van de Wgh is bepaald dat op grond van de verwachting dat de geluidproductie 

van motorvoertuigen in de toekomst zal afnemen, bij de berekening van de geluidbelasting een 

correctie mag worden toegepast. Dit is geregeld in artikel 3.4, lid 1 van het Reken- en 

Meetvoorschrift Geluidhinder (RMG2012). 
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De hoogte van de correctie is afhankelijk van de toegestane rijsnelheid op en de geluidbelasting 

vanwege de weg. In tabel 2.2 is de hoogte van de correctie opgenomen.  

Tabel 2.2: Correctie conform artikel 110g Wgh; artikel 3.4, lid 1 RMG2012   

Toegestane rijsnelheid [km/h] Geluidbelasting vanwege de weg 

(excl. artikel 110g Wgh) [dB] 

Correctie artikel 110g Wgh [dB] 

< 70 - 1 5 

≥ 70 < 56 2 

56 3 

57 4 

> 57 2 

1 Correctie is niet afhankelijk van de geluidbelasting vanwege de weg 

NB. Overeenkomstig artikel 1.3, lid 1 van het RMG2012 wordt de berekende geluidbelasting afgerond naar het 

dichtstbijzijnde gehele, even getal. Vervolgens wordt de correctie artikel 110g Wgh toegepast.   

Voor de onderhavige situatie is een aftrek van 5 dB van toepassing. Ten behoeve van de bepaling 

van de geluidwering van de gevels bedraagt de reductie van de berekende geluidbelasting 0 dB. 

2.2 GEMEENTELIJK GELUIDBELEID

Voor zover bekend hanteert de gemeente Bunnik geen geluidbeleid ten aanzien van het verlenen 

van hogere waarden. Derhalve wordt aangesloten bij de wetgeving conform de Wet geluidhinder. 
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3 BEPALING WEGVERKEERSLAWAAI 

De overdrachtsberekeningen voor de betreffende wegen zijn uitgevoerd overeenkomstig Standaard 

Rekenmethode 2 van het Reken- en Meetvoorschrift geluidhinder 2012 en berekend met het 

softwareprogramma Geomilieu versie 2020.0.  

3.1 GEHANTEERDE VERKEERSGEGEVENS

De gehanteerde verkeersgegevens voor de berekeningen van de geluidbelasting ten gevolge van 

het wegverkeerslawaai zijn door de Omgevingsdienst regio Utrecht aangeleverd voor het peiljaar 

2030. In tabel 3.1 zijn de gehanteerde verkeersgegevens weergegeven. In tabel 3.2 zijn de 

wegdektypes en toegestane snelheden van de wegen weergegeven. De volledige invoergegevens 

zijn weergegeven in bijlage 2. 

Tabel 3.1: Gehanteerde verkeersgegevens (peiljaar 2030)  

Straatnaam 
Etmaal- 

intensiteit 
Periode 

Uurintensiteit 

[%] 

Lichte motor- 

voertuigen 

[%]

Middelzware 

motorvoertuigen 

[%] 

Zware motor-

voertuigen 

[%] 

Burgweg (N410) 

4.647  

tot  

4.747 

dag 6,66 92,27 5,58 2,15 

avond 3,29 94,97 3,41 1,62 

nacht 0,87 90,04 6,51 3,45 

Schoudermantel 

(N229) 
23.440 

dag 6,46 92,75 4,80 2,46 

avond 3,68 95,35 2,36 2,29 

nacht 0,97 90,48 4,65 4,87 

Werkhovenseweg 

(N229) 

19.048 

tot 

19.308 

dag 6,44 93,07 4,60 2,33 

avond 3,72 95,41 2,23 2,36 

nacht 0,98 90,64 4,34 5,02 

Parallelweg 

Schoudermantel 

(N229) 

250 

tot 

583 

dag 7,58 99,89 0,11 0,00 

avond 1,51 99,87 0,13 0,00 

nacht 0,38 99,74 0,26 0,00 

Tabel 3.2: Algemene verkeersgegevens van de weg. 

Wegen Wegdektype Snelheden 

Burgweg (N410) Referentiewegdek (dab) 60 km/uur 

Schoudermantel (N229) Referentiewegdek (dab) / Dunne deklagen A 80 km/uur 

Werkhovenseweg (N229) Referentiewegdek (dab) / Dunne deklagen A 80 km/uur 

Parallelweg Schoudermantel (N229) Referentiewegdek (dab) 80 km/uur 
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3.2 LIGGING EN TOETSPUNTEN

Aangezien de precieze ligging van de 3 woningen binnen het bouwvlak nog niet bekend is, is de 

geluidbelasting berekend op de grenzen van het bouwvlak, op basis van vrije veld condities. Dit 

geeft een worst-case scenario.  

De geluidbelastingen zijn berekend op 1,5, 4,5 en 7,5 meter hoogte boven maaiveld (1,5 meter 

boven de verdiepingsvloer). De bodemfactor bedraagt, buiten de ingevoerde bodemgebieden, 0,70 

[-] (70% zachte bodem). Ter plaatse van het plangebied bedraagt de bodemfactor 0,50 [-] (50% 

zachte bodem). 

In bijlage 2 zijn de verschillende objecten en de gehanteerde invoergegevens van het geluidmodel 

weergegeven. De gegevens van de bodemgebieden en gebouwen zijn, gelet op de omvang, niet 

bijgevoegd. Deze kunnen op aanvraag uiteraard verzorgd worden. 

3.3 REKENRESULTATEN WEGVERKEERSLAWAAI

In tabel 3.3 t/m 3.5 worden de hoogste geluidbelastingen weergegeven ten gevolge van de 

onderzochte wegen. De geluidbelastingen zijn weergegeven incl. aftrek ex artikel 110g Wgh. 

Aangezien de resultaten berekend zijn op de grenzen van het bouwvlak (op basis van vrije 

veldcondities) wordt een worst-case scenario gegeven, aangezien er geen rekening wordt gehouden 

met afscherming van bebouwing. De uitgebreide rekenresultaten worden weergegeven in bijlage 3. 

Tabel 3.3: Geluidbelastingen Schoudermantel/Werkhovenseweg (N229) (incl. aftrek 2 dB ex artikel 110g Wgh) 

Beoordelingspunten  
Geluidbelasting Lden  [dB] 

1,5 meter  4,5 meter 7,5 meter 

01 Kavel 1 (zuidoostzijde) 47 49 50 

02 Kavel 1 (zuidwestzijde) 47 50 50 

04 Kavel 1 (noordoostzijde) 47 50 50 

16 Kavel 3 (noordwestzijde) 46 49 49 

Uit tabel 3.3 blijkt dat de hoogste geluidbelasting ten gevolge van de Schoudermantel/ 

Werkhovenseweg (N229) 50 dB bedraagt (incl. aftrek) ter plaatse van de zuidoost-, noordoost- en 

zuidwestzijde van het bouwvlak. Hiermee wordt de wettelijke voorkeursgrenswaarde van 48 dB 

overschreden. Er wordt voldaan aan de maximaal toelaatbare geluidbelasting van 53 dB. 

Tabel 3.4: Geluidbelastingen Burgweg (N410) (incl. aftrek 5 dB ex artikel 110g Wgh) 

Beoordelingspunten  
Geluidbelasting Lden  [dB] 

1,5 meter  4,5 meter 7,5 meter 

01 Kavel 1 (zuidoostzijde) 55 56 56 

02 Kavel 1 (noordoostzijde) 54 55 55 

04 Kavel 1 (zuidwestzijde) 54 55 55 

16 Kavel 3 (noordwestzijde) 46 48 49 
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Uit tabel 3.4 blijkt dat de hoogste geluidbelasting ten gevolge van de Burgweg 56 dB bedraagt 

(incl. aftrek) ter plaatse van de zuidoostzijde van het bouwvlak. Hiermee worden de voorkeursgrens-

waarde van 48 dB en de maximaal toelaatbare geluidbelasting van 53 dB overschreden.  

Tabel 3.5: Geluidbelastingen parallelweg Schoudermantel (incl. aftrek 2 dB ex artikel 110g Wgh) 

Beoordelingspunten  
Geluidbelasting Lden  [dB] 

1,5 meter  4,5 meter 7,5 meter 

01 Kavel 1 (zuidoostzijde) 24 27 27 

02 Kavel 1 (noordoostzijde) 25 27 27 

04 Kavel 1 (noordoostzijde) 24 27 27 

16 Kavel 3 (noordwestzijde) 23 25 26 

Uit tabel 3.5 blijkt dat de hoogste geluidbelasting ten gevolge van de parallelweg van de 

Schoudermantel 27 dB bedraagt (incl. aftrek) ter plaatse van het bouwvlak. Hiermee wordt voldaan 

aan de wettelijke voorkeursgrenswaarde van 48 dB. 

Tabel 3.6: Gecumuleerde geluidbelastingen (excl. aftrek ex artikel 110g Wgh) 

Beoordelingspunten  
Geluidbelasting Lden  [dB] 

1,5 meter  4,5 meter 7,5 meter 

01 Kavel 1 (zuidoostzijde) 61 62 62 

02 Kavel 1 (noordoostzijde) 60 61 61 

04 Kavel 1 (noordoostzijde) 59 61 61 

16 Kavel 3 (noordwestzijde) 52 55 56 

Uit tabel 3.6 blijkt dat de hoogste gecumuleerde geluidbelasting ten gevolge van het 

wegverkeerslawaai 62 dB bedraagt (excl. aftrek) ter plaatse van het bouwvlak.  

3.4 BRON- EN OVERDRACHTSMAATREGELEN WET GELUIDHINDER

In situaties waar nieuw te realiseren woningen een geluidbelasting ondervinden boven de 

voorkeursgrenswaarde en maximaal toelaatbare geluidbelasting, dient allereerst onderzocht te 

worden of deze geluidbelasting gereduceerd kan worden door het treffen van maatregelen aan de 

bron of in het overdrachtsgebied.  

De Wet geluidhinder legt prioriteiten bij maatregelen aan de bron zoals het toepassen van stillere 

wegdekken. Als daarmee onvoldoende effect wordt bereikt, dan komen maatregelen in de 

overdrachtssfeer (geluidswal of -scherm) in aanmerking. Als laatste worden maatregelen bij de 

ontvanger overwogen.  

Voor de onderhavige situatie wordt ten gevolge van de Schoudermantel/Werkhovenseweg (N229) 

en de Burgweg (N410) de voorkeursgrenswaarde van 48 dB overschreden, waardoor bron- en 

overdrachtsmaatregelen worden overwogen. Ten gevolge van de Burgweg wordt tevens de 

maximaal toelaatbare geluidbelasting van 53 dB overschreden. 
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3.4.1 Geluidreducerend wegdek (bronmaatregel) 

Door het toepassen van een geluidreducerend wegdek kan een lagere geluidbelasting op de gevel 

van de woningen bereikt worden.  

Schoudermantel/Werkhovenseweg (N229) 

Ter plaatse van de Schoudermantel/Werkhovenseweg (N229) is een geluidreducerend wegdek 

reeds toegepast (type Dunne deklagen A). Deze maatregel is derhalve niet aan de orde. 

Burgweg (N410) 

Voor de Burgweg is het met het toepassen van een geluidreducerend wegdek niet mogelijk om het 

gewenste doel te bereiken, namelijk het reduceren van de geluidbelasting tot de voorkeursgrens-

waarde. In dat geval zou een hogere waarde procedure nog steeds noodzakelijk zijn. Deze 

maatregel heeft derhalve niet het gewenste effect. Daarnaast stuit deze maatregel op financiële 

bezwaren, aangezien de kosten van een nieuw wegdek niet opwegen tegen de realisatie van slechts 

3 woningen. 

3.4.2 Verlagen van de toegestane snelheid (bronmaatregel) 

Een andere bronmaatregel om de geluidbelasting op de 3 woningen te reduceren, is het verlagen 

van de maximaal toegestane snelheid.  

Schoudermantel/Werkhovenseweg (N229) 

De Schoudermantel/Werkhovenseweg (N229) heeft ter hoogte van het plangebied een maximaal 

toegestane snelheid van 80 km/uur. Vanwege het doorgaande karakter van deze weg is het niet 

wenselijk om de snelheid op deze weg te verlagen. Het verlagen van de snelheid naar, bijvoorbeeld, 

60 km/uur heeft daarbij niet het gewenste effect om de geluidbelasting te beperken tot de 

voorkeursgrenswaarde.  

Burgweg (N410) 

De Burgweg (N410) heeft ter hoogte van het plangebied een maximaal toegestane snelheid van  

60 km/uur. Vanwege het doorgaande en buitenstedelijke karakter van deze weg is het niet wenselijk 

om de snelheid op deze weg te verlagen. Daarnaast heeft het verlagen van de snelheid naar, 

bijvoorbeeld, 50 km/uur heeft niet het gewenste effect om de geluidbelasting te beperken tot de 

voorkeursgrenswaarde. 

Uit voorgaande blijkt dat het treffen van bronmaatregelen stuit op financiële bezwaren of niet het 

gewenste doel heeft. 

3.4.3 Afstand vergroten tussen bron en ontvanger (overdrachtsmaatregel) 

Het vergroten van de afstand tussen de bron en ontvanger is een maatregel om de geluidbelasting 

op de woning te reduceren. In onderhavig onderzoek zijn voor alle 3 kavels de geluidbelastingen 

berekend op basis van vrije veld condities. Uit deze berekeningen blijkt dat het niet mogelijk is om 

de afstand tussen de bron- en ontvanger dermate te vergroten dat er overal wordt voldaan aan de 

voorkeursgrenswaarde. 
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3.4.4 Geluidscherm of geluidwal (overdrachtsmaatregel) 

Door het plaatsen van een geluidscherm of -wal kan de geluidbelasting gereduceerd worden. 

Dergelijke voorzieningen kunnen de ruimtelijke kwaliteit aantasten of een ongewenste barrière 

vormen.  

Schoudermantel/Werkhovenseweg (N229) 

Vanwege de afstand tussen het plangebied en de weg dient een eventueel scherm langs de 

Schoudermantel/Werkhovenseweg (N229) dermate lang te zijn om een relevante geluidreductie te 

geven. Dit zal echter stuiten op financiële bezwaren. De kosten wegen namelijk niet op tegen de 

realisatie van slechts 3 woningen. 

Burgweg (N410) 

Het is met schermmaatregelen niet mogelijk om de geluidbelasting te reduceren tot onder de 

voorkeursgrenswaarde. Om met schermmaatregelen de geluidbelasting terug te brengen tot 53 dB 

of lager zal een wal (of scherm) van 2,5 meter hoog over een aaneengesloten lengte van 50 meter 

noodzakelijk zijn. De wal (of scherm) is echter wel een object in het landschap en ondervindt 

verkeerskundige bezwaren vanwege de uitrit van de woningen naar de Burgweg. Deze maatregel is 

derhalve niet toepasbaar. Omdat de wal buiten het plangebied geplaatst moet worden is het op 

voorhand niet zeker of deze ook daadwerkelijk geplaatst kan worden. 

3.4.5 Diffractoren (overdrachtsmaatregel) 

Het bedrijf 4Silence heeft meerdere diffractoren ontwikkeld waarmee de geluidbelasting vanaf de 

weg gereduceerd wordt. De WHISstone is een betonnen element dat direct langs de weg op 

maaiveldhoogte wordt aangebracht. De WHISstone levert, bij de juiste ligging en minimaal vereiste 

lengte, een geluidreductie op van 2,5 dB, en zelfs 4 dB indien een dubbele rij wordt aangebracht. 

Met deze maatregel is het wellicht mogelijk om de geluidbelasting te reduceren tot onder de 

maximaal toelaatbare geluidbelasting.  

Een andere optie is het toepassingen van de WHISwall. De WHISwall is een combinatie van een laag 

geluidscherm en een cortenstalen diffractor. Het geheel is slechts 1 meter hoog en levert een 

geluidreductie van 7-9 dB. Met deze maatregel is het wellicht mogelijk om de geluidbelasting terug 

te brengen tot de voorkeursgrenswaarde. Echter is het nog niet mogelijk om met deze maatregel te 

rekenen in het geluidmodel. 

Conform overleg met 4Silence blijkt echter dat het in onderhavige situatie moeilijk is om met de 

WHISstone de gewenste geluidreductie te behalen. Vanwege de toerit vanaf de Burgweg naar het 

plangebied is het namelijk niet mogelijk om de WHISstones over de minimaal benodigde lengte te 

realiseren, waarmee de gewenste geluidreductie van 2,5 dB bereikt kan worden.  

3.4.6 Dove gevel 

Op voorhand kan geconcludeerd worden dat de afwegingen van geluidreducerende maatregelen 

stuiten op overwegende bezwaren van verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard. Immers 

aanpassingen aan het wegdek of het realiseren van geluidwal- of scherm zijn geen realistische en 

kosteneffectieve maatregelen om te voldoen aan de voorkeursgrenswaarde voor slechts enkele 

woningen.  



14 september 2020  projectnr. 20.198  pagina 11 van 16

Er is, ter indicatie, een testberekening uitgevoerd, waarbij 3 fictieve woningen in het geluidmodel zijn 

opgenomen. Hiermee wordt het afschermende effect van bebouwing inzichtelijk gemaakt. Uit deze 

testberekening blijkt dat vanwege afscherming van de woning uitsluitend ter plaatse van de 

zuidoostgevel van de zuidelijke woning een overschrijding is van de maximaal toelaatbare 

geluidbelasting. Omdat bron- en overdrachtsmaatregelen niet mogelijk zijn, dient deze gevel als 

“doof” uitgevoerd te worden. In onderstaande afbeeldingen zijn de resultaten van de Burgweg 

(N410) weergegeven zonder en met bebouwing. 

Figuur 3.1: Resultaten Burgweg (N410) (incl. aftrek) zonder en met fictieve bebouwing. 

Opgemerkt dient te worden dat in het geluidmodel geen bijgebouwen zijn opgenomen (zoals een 

berging of garage). Deze zorgen tevens voor een bepaalde mate van afscherming.  

Op basis van figuur 3.1 blijkt dat zonder het invoeren van een gebouw, de geluidbelasting op het 

gehele kavel hoger is dan 53 dB, waardoor bouwen in principe niet mogelijk is. Daar waar de 

geluidbelasting hoger is dan 53 dB dient de gevel van de woning namelijk als “doof” (zonder te 

openen delen) uitgevoerd te worden. Indien er een woning, met een hoogte van 9 meter, wordt 

ingevoerd in het geluidmodel, dan blijkt dat door afscherming uitsluitend de zuidoostgevel van de 

meest zuidelijke woning als “doof” uitgevoerd dient te worden, waardoor de realisatie van een 

woning mogelijk is.
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3.5 VERZOEK TOT VASTSTELLING HOGERE GRENSWAARDEN

Op basis van voorgaande paragrafen blijkt dat er hogere waarden aangevraagd dienen te 

worden. Derhalve dient een verzoek te worden gedaan bij Burgemeester en wethouders van 

gemeente Bunnik voor het verlenen van hogere waarden voor een geluidbelasting van ten hoogste  

50 dB (incl. aftrek) ten gevolge van de Schoudermantel/Werkhovenseweg en 53 dB (incl. aftrek) ten 

gevolge van de Burgweg (N410). 

Geconcludeerd kan worden dat de afwegingen van bron- en overdrachtsmaatregelen stuiten op 

overwegende bezwaren van financiële of verkeerskundige aard. De maatregelen zullen derhalve bij 

de ontvanger moeten worden gerealiseerd. Op basis van een testberekening blijkt dat ter plaatse 

van de meest zuidelijk gelegen woning de zuidoostgevel van de woning als “doof” uitgevoerd dient 

te worden. 

Aangezien er hogere waarden moeten worden verleend dient bij de bouwvergunningsaanvraag een 

onderzoek overlegd te worden waarin aangetoond wordt dat het maximaal toelaatbare 

binnenniveau van 33 dB niet wordt overschreden. Voor het bepalen van de geluidwerende 

voorzieningen wordt uitgegaan van de gecumuleerde geluidbelasting exclusief aftrek ex artikel 

110g Wgh. Aangezien op dit moment de exacte locatie van de toekomstige woningen nog niet 

bekend is, en daarmee geen rekening is gehouden met afschermende bebouwing, wordt aangeraden 

om ten behoeve van het gevelweringsonderzoek de geluidbelasting opnieuw te berekenen. 
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4 CONCLUSIES 

Door Geluid Plus Adviseurs is een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor het bepalen van de 

geluidbelastingen ten gevolge van het wegverkeerslawaai ter plaatse van 3 toekomstige woningen 

die gesitueerd worden bij de ontwikkeling Buurtschap ’t Burgje te Odijk. De exacte locatie van de 

toekomstige woningen is echter nog niet bekend, maar in het bestemmingsplan wordt wel een 

bouwvlak weergegeven. De geluidbelastingen zijn derhalve berekend ter plaatse van de grenzen 

van het bouwvlak. 

De toekomstige woningen ondervinden een geluidbelasting ten gevolge van de Schoudermantel/ 

Werkhovenseweg (N229), de Burgweg (N410) en de parallelweg van de Schoudermantel. De 

overige wegen in de omgeving hebben geen relevante akoestische bijdrage. 

Uit het onderzoek kan het volgende worden geconcludeerd: 

 De hoogste geluidbelasting ten gevolge van de Schoudermantel/Werkhovenseweg (N229) 

bedraagt 50 dB inclusief aftrek van 2 dB ex artikel 110g Wgh ter plaatse van de zuidoost-, 

noordoost- en zuidwestzijde van het bouwvlak. Hiermee wordt de wettelijke voorkeursgrens-

waarde van 48 dB overschreden. Er wordt voldaan aan de maximaal toelaatbare 

geluidbelasting van 53 dB;  

 De hoogste geluidbelasting ten gevolge van de Burgweg bedraagt 56 dB inclusief aftrek van  

5 dB ex artikel 110g Wgh ter plaatse van de zuidoostzijde van het bouwvlak. Hiermee worden 

de voorkeursgrenswaarde van 48 dB en de maximaal toelaatbare geluidbelasting van 53 dB 

overschreden; 

 De hoogste geluidbelasting ten gevolge van de parallelweg van de Schoudermantel bedraagt 

27 dB inclusief aftrek van 2 dB ex artikel 110g Wgh ter plaatse van het bouwvlak. Hiermee 

wordt voldaan aan de wettelijke voorkeursgrenswaarde van 48 dB; 

 Het treffen van bron- en overdrachtsmaatregelen stuit op bezwaren van financiële, 

verkeerskundige of landschappelijke aard, of heeft niet het gewenste effect. Er dienen derhalve 

gevelmaatregelen bij de ontvanger te worden uitgevoerd; 

 Op basis van testberekening blijkt dat de zuidoostgevel van de meest zuidelijk gelegen woning 

als “doof” (zonder te openen delen) uitgevoerd dient te worden; 

 Er dienen hogere waarden te worden verleend door de gemeente Bunnik voor een  

geluidbelasting van ten hoogste 50 dB (incl. aftrek) ten gevolge van de Schoudermantel/ 

Werkhovenseweg en 53 dB (incl. aftrek) ten gevolge van de Burgweg (N410); 

 Om te kunnen voldoen aan het maximaal toelaatbaar binnenniveau van 33 dB dient een 

aanvullend onderzoek naar de geluidwering van de gevels uitgevoerd te worden. Aangeraden 

wordt om ten behoeve van het gevelweringsonderzoek de geluidbelasting opnieuw te 

berekenen, aangezien dan de exacte locatie van de woning bekend is. 
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Bijlage 1: Situatie 







14 september 2020  projectnr. 20.198  pagina 15 van 16

Bijlage 2: Invoergegevens rekenmodel 





Geluid Plus AdviseursOntwikkeling 3 woningen 't Burgje te Odijk
Invoergegevens wegen

Model: Ontwikkeling 3 woningen 't Burgje te Odijk
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hbron Wegdek Wegdek V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) Totaal aantal

11239 N410 - Burgweg   0,75 W0 Referentiewegdek  60  60  60  60  60  60  60  60  60   4681,48

11253 N410 - Burgweg   0,75 W0 Referentiewegdek  60  60  60  60  60  60  60  60  60   4697,10

11254 N410 - Burgweg   0,75 W0 Referentiewegdek  60  60  60  60  60  60  60  60  60   4747,96

11255 N410 - Burgweg   0,75 W0 Referentiewegdek  60  60  60  60  60  60  60  60  60   4747,96

11256 N410 - Burgweg   0,75 W0 Referentiewegdek  60  60  60  60  60  60  60  60  60   4697,10

11257 N410 - Burgweg   0,75 W0 Referentiewegdek  60  60  60  60  60  60  60  60  60   4747,96

11259 N410 - Burgweg   0,75 W0 Referentiewegdek  60  60  60  60  60  60  60  60  60   4697,10

11262 N410 - Burgweg   0,75 W0 Referentiewegdek  60  60  60  60  60  60  60  60  60   4697,10

11263 N410 - Burgweg   0,75 W0 Referentiewegdek  60  60  60  60  60  60  60  60  60   4697,10

11265 N410 - Burgweg   0,75 W0 Referentiewegdek  60  60  60  60  60  60  60  60  60   4697,10

11270 N410 - Burgweg   0,75 W0 Referentiewegdek  60  60  60  60  60  60  60  60  60   4747,96

11287 N229 - Schoudermantel   0,75 W11 Dunne deklagen A  80  80  80  80  80  80  80  80  80  23440,50

11288 N229 - Schoudermantel   0,75 W11 Dunne deklagen A  80  80  80  80  80  80  80  80  80  23440,50

11300 N229 - Werkhovenseweg   0,75 W11 Dunne deklagen A  80  80  80  80  80  80  80  80  80  19308,40

11301 N229 - Werkhovenseweg   0,75 W11 Dunne deklagen A  80  80  80  80  80  80  80  80  80  19308,40

11304 N229 - Werkhovenseweg   0,75 W11 Dunne deklagen A  80  80  80  80  80  80  80  80  80  19308,40

11307 N229 - Werkhovenseweg   0,75 W11 Dunne deklagen A  80  80  80  80  80  80  80  80  80  19106,90

193744 N410 - Burgweg   0,75 W0 Referentiewegdek  60  60  60  60  60  60  60  60  60   4747,96

193756 N410 - Burgweg   0,75 W0 Referentiewegdek  60  60  60  60  60  60  60  60  60   4747,96

193758 N229 - Werkhovenseweg   0,75 W0 Referentiewegdek  80  80  80  80  80  80  80  80  80  19308,40

193760 N410 - Burgweg   0,75 W0 Referentiewegdek  60  60  60  60  60  60  60  60  60   4647,60

317314 N229 - Werkhovenseweg   0,75 W11 Dunne deklagen A  80  80  80  80  80  80  80  80  80  19048,00

317316 N229 - Schoudermantel (parallelweg)   0,75 W0 Referentiewegdek  80  80  80  80  80  80  80  80  80    250,54

317317 N229 - Schoudermantel (parallelweg)   0,75 W0 Referentiewegdek  80  80  80  80  80  80  80  80  80    250,54

317318 N229 - Schoudermantel   0,75 W0 Referentiewegdek  80  80  80  80  80  80  80  80  80  23440,50

317319 N229 - Schoudermantel   0,75 W0 Referentiewegdek  80  80  80  80  80  80  80  80  80  23440,50

317321 N229 - Schoudermantel (parallelweg)   0,75 W0 Referentiewegdek  80  80  80  80  80  80  80  80  80    583,47

26-8-2020 15:59:38Geomilieu V2020.0 rev 1 Licentiehouder: Geluid Plus Adviseurs



Geluid Plus AdviseursOntwikkeling 3 woningen 't Burgje te Odijk
Invoergegevens wegen

Model: Ontwikkeling 3 woningen 't Burgje te Odijk
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %Int(D) %Int(A) %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N)

11239   6,65   3,31   0,87  92,58  95,21  90,52   5,40   3,28   6,24   2,02   1,52   3,24

11253   6,65   3,30   0,87  92,59  95,21  90,53   5,39   3,28   6,23   2,02   1,52   3,24

11254   6,66   3,29   0,87  92,27  94,97  90,04   5,58   3,41   6,51   2,15   1,62   3,45

11255   6,66   3,29   0,87  92,27  94,97  90,04   5,58   3,41   6,51   2,15   1,62   3,45

11256   6,65   3,30   0,87  92,59  95,21  90,53   5,39   3,28   6,23   2,02   1,52   3,24

11257   6,66   3,29   0,87  92,27  94,97  90,04   5,58   3,41   6,51   2,15   1,62   3,45

11259   6,65   3,30   0,87  92,59  95,21  90,53   5,39   3,28   6,23   2,02   1,52   3,24

11262   6,65   3,30   0,87  92,59  95,21  90,53   5,39   3,28   6,23   2,02   1,52   3,24

11263   6,65   3,30   0,87  92,59  95,21  90,53   5,39   3,28   6,23   2,02   1,52   3,24

11265   6,65   3,30   0,87  92,59  95,21  90,53   5,39   3,28   6,23   2,02   1,52   3,24

11270   6,66   3,29   0,87  92,27  94,97  90,04   5,58   3,41   6,51   2,15   1,62   3,45

11287   6,46   3,68   0,97  92,75  95,35  90,48   4,80   2,36   4,65   2,46   2,29   4,87

11288   6,46   3,68   0,97  92,75  95,35  90,48   4,80   2,36   4,65   2,46   2,29   4,87

11300   6,44   3,72   0,98  93,07  95,41  90,64   4,60   2,23   4,34   2,33   2,36   5,02

11301   6,44   3,72   0,98  93,07  95,41  90,64   4,60   2,23   4,34   2,33   2,36   5,02

11304   6,44   3,72   0,98  93,07  95,41  90,64   4,60   2,23   4,34   2,33   2,36   5,02

11307   6,44   3,72   0,98  93,03  95,39  90,59   4,63   2,24   4,35   2,35   2,38   5,06

193744   6,66   3,29   0,87  92,27  94,97  90,04   5,58   3,41   6,51   2,15   1,62   3,45

193756   6,66   3,29   0,87  92,27  94,97  90,04   5,58   3,41   6,51   2,15   1,62   3,45

193758   6,44   3,72   0,98  93,07  95,41  90,64   4,60   2,23   4,34   2,33   2,36   5,02

193760   6,61   3,38   0,89  92,04  94,99  90,09   5,75   3,40   6,48   2,21   1,61   3,43

317314   6,44   3,72   0,98  93,13  95,44  90,70   4,57   2,20   4,28   2,31   2,35   5,02

317316   7,58   1,51   0,38  99,89  99,87  99,74   0,11   0,13   0,26 -- -- --

317317   7,58   1,51   0,38  99,89  99,87  99,74   0,11   0,13   0,26 -- -- --

317318   6,46   3,68   0,97  92,75  95,35  90,48   4,80   2,36   4,65   2,46   2,29   4,87

317319   6,46   3,68   0,97  92,75  95,35  90,48   4,80   2,36   4,65   2,46   2,29   4,87

317321   7,02   2,61   0,66  98,77  98,88  97,60   0,85   0,74   1,56   0,38   0,38   0,84
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1 Zeisterweg 8     4,45      3,21 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2 Zeisterweg 6 a     5,11      2,36 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

3 Zeisterweg 6     3,95      2,86 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

4 Zeisterweg 4 a     5,21      3,27 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

5 Zeisterweg 4     5,21      3,27 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

6 Zeisterweg 22     5,30      3,19 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

7 Zeisterweg 20     5,30      3,19 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

8 Zeisterweg 2 b     4,82      3,10 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

9 Zeisterweg 2 a     4,61      3,13 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

10 Zeisterweg 18     5,49      3,09 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

11 Zeisterweg 16     5,49      2,99 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

12 Zeisterweg 14     4,12      2,73 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

13 Zeisterweg 12     4,12      2,73 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14 Zeisterweg 10     4,45      3,21 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

15 Zeisterweg 1 b     5,07      2,03 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

16 Woning De Graven     9,00      2,46 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

17 Woning De Graven     9,00      2,50 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

18 Woning De Graven     9,00      2,39 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

19 Woning De Graven     9,00      3,05 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

20 Woning De Graven     9,00      2,41 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

21 Woning De Graven     9,00      2,30 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

22 Woning De Graven     9,00      2,63 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

23 Woning De Graven     9,00      2,75 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

24 Woning De Graven     9,00      2,70 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

25 Woning De Graven     9,00      2,42 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26 Woning De Graven     9,00      2,49 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

27 Woning De Graven     9,00      2,58 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

28 Woning De Graven     9,00      3,02 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

29 Woning De Graven     9,00      2,73 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

30 Woning De Graven     9,00      2,41 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

31 Woning De Graven     9,00      2,69 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

32 Woning De Graven     9,00      2,89 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

33 Woning De Graven     9,00      2,96 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

34 Woning De Graven     9,00      2,76 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

35 Woning De Graven     9,00      2,88 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

36 Woning De Graven     9,00      2,70 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

37 Woning De Graven     9,00      2,81 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

38 Woning De Graven     9,00      2,61 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

39 Woning De Graven     9,00      2,76 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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40 Woning De Graven     9,00      2,58 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

41 Woning De Graven     9,00      2,74 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

42 Woning De Graven     9,00      2,61 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

43 Woning De Graven     9,00      2,52 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

44 Woning De Graven     9,00      2,64 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

45 Woning De Graven     9,00      2,68 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

46 Woning De Graven     9,00      2,67 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

47 Woning 't Brugje     9,00      2,57 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

48 Woning 't Brugje     9,00      2,47 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

49 Woning 't Brugje     9,00      2,52 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

50 Woning 't Brugje     9,00      2,63 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

51 Woning 't Brugje     9,00      2,57 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

52 Woning 't Brugje     9,00      2,55 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

53 Woning 't Brugje     9,00      2,81 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

54 Woning 't Brugje     9,00      2,55 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

55 Woning 't Brugje     9,00      2,79 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

56 Woning 't Brugje     9,00      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

57 Woning 't Brugje     9,00      2,73 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

58 Woning 't Brugje     9,00      2,72 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

59 Woning 't Brugje     9,00      2,70 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

60 Woning 't Brugje     9,00      2,69 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

61 Woning 't Brugje     9,00      2,70 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

62 Woning 't Brugje     9,00      2,79 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

63 Woning 't Brugje     9,00      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

64 Woning 't Brugje     9,00      2,79 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

65 Woning 't Brugje     9,00      2,86 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

66 Woning 't Brugje     9,00      2,89 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

67 Woning 't Brugje     9,00      2,89 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

68 Woning 't Brugje     9,00      3,15 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

69 Woning 't Brugje     9,00      2,86 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

70 Woning 't Brugje     9,00      2,78 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

71 Woning 't Brugje     9,00      2,79 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

72 Woning 't Brugje     9,00      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

73 Woning 't Brugje     9,00      2,72 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

74 Woning 't Brugje     9,00      2,68 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

75 Woning 't Brugje     9,00      2,58 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

76 Woning 't Brugje     9,00      2,66 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

77 Woning 't Brugje     9,00      2,83 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

78 Woning 't Brugje     9,00      2,71 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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79 Woning 't Brugje     9,00      2,74 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

80 Wilhelmus Peekhof 9     2,50      3,41 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

81 Wilhelmus Peekhof 7     2,50      3,48 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

82 Wilhelmus Peekhof 5     4,55      3,39 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

83 Wilhelmus Peekhof 4     2,50      2,11 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

84 Wilhelmus Peekhof 3     4,66      3,24 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

85 Wilhelmus Peekhof 2     2,50      3,08 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

86 Wilhelmus Peekhof 15     4,76      2,54 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

87 Wilhelmus Peekhof 15     4,76      3,13 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

88 Wilhelmus Peekhof 13     4,76      3,30 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

89 Wilhelmus Peekhof 11     5,64      3,34 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

90 Wilhelmus Peekhof 1     4,66      2,81 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

91 Wilgenkamp 6     4,16      3,35 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

92 Weteringsdijk 6 (Boerderij 't Brugje)     5,88      2,78 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

93 Weteringsdijk 4     7,83      1,51 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

94 Weteringsdijk 2     6,05      2,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

95 Weteringsdijk 10     3,44      2,94 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

96 Weteringsdijk 1     5,36      2,97 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

97 Werkhovenseweg 2     6,08      3,06 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

98 Werkhovenseweg 1 a     6,05      2,61 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

99 Werkhovenseweg 1     6,05      2,43 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

100 Vinkenburgweg 3     4,73      2,72 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

101 Vinkenburgweg 2     3,99      3,42 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

102 Sint Nicolaaslaan 1 b     3,57      3,35 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

103 Sint Nicolaaslaan 1     3,57      3,35 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

104 Singel 9     3,48      3,26 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

105 Singel 76     2,50      3,16 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

106 Singel 74     2,50      3,13 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

107 Singel 72     2,50      3,09 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

108 Singel 70     2,50      3,25 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

109 Singel 7     3,48      3,26 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

110 Singel 68     5,48      3,11 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

111 Singel 66     5,03      3,09 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

112 Singel 64     5,03      3,09 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

113 Singel 62     4,30      3,15 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

114 Singel 60     4,30      3,10 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

115 Singel 58     4,30      3,15 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

116 Singel 56 a     3,90      3,41 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

117 Singel 56 a     3,90      3,46 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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118 Singel 5     4,53      3,16 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

119 Singel 3     4,53      3,05 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

120 Singel 3     4,53      3,11 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

121 Singel 29     4,92      3,37 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

122 Singel 27     4,92      3,34 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

123 Singel 25     4,92      3,33 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

124 Singel 23     4,92      3,33 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

125 Singel 21     5,35      3,32 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

126 Singel 2 e     5,07      2,72 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

127 Singel 19     5,35      3,32 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

128 Singel 17     3,48      3,31 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

129 Singel 15     3,48      3,31 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

130 Singel 13     3,59      3,28 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

131 Singel 11     3,59      3,28 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

132 Schoudermantel 97     3,47      3,50 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

133 Schoudermantel 95     4,50      3,64 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

134 Schoudermantel 64     4,85      2,99 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

135 Rietkamp 9     8,04      2,84 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

136 Rietkamp 8     2,50      3,02 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

137 Rietkamp 7     8,04      2,86 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

138 Rietkamp 7     8,04      2,97 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

139 Rietkamp 6     2,50      3,21 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

140 Rietkamp 4     2,50      3,24 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

141 Rietkamp 3     5,07      3,03 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

142 Rietkamp 3     5,07      3,13 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

143 Rietkamp 23     8,04      2,54 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

144 Rietkamp 22     2,50      2,33 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

145 Rietkamp 21     8,04      2,59 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

146 Rietkamp 20     2,50      3,10 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

147 Rietkamp 2     2,50      3,24 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

148 Rietkamp 19     8,04      2,59 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

149 Rietkamp 18     2,50      3,14 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

150 Rietkamp 17     8,04      2,61 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

151 Rietkamp 17     2,50      2,63 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

152 Rietkamp 16     2,50      3,12 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

153 Rietkamp 14     2,50      3,19 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

154 Rietkamp 13     2,50      2,70 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

155 Rietkamp 12     2,50      3,02 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

156 Rietkamp 11     2,50      2,77 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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157 Rietkamp 10     2,50      3,01 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

158 Prof de Vrijerlaan 4     5,37      2,90 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

159 Prof de Vrijerlaan 2     5,37      3,04 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

160 Pastoor E Aalbertszlaan 9     4,56      3,10 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

161 Pastoor E Aalbertszlaan 7     4,56      3,12 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

162 Pastoor E Aalbertszlaan 5     4,56      3,14 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

163 Pastoor E Aalbertszlaan 5     4,56      3,16 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

164 Pastoor E Aalbertszlaan 3     4,56      3,18 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

165 Pastoor E Aalbertszlaan 11     4,56      3,10 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

166 Pastoor E Aalbertszlaan 1     4,56      3,20 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

167 Meester Klaasstraat 9     5,54      2,88 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

168 Meester Klaasstraat 5     5,54      2,93 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

169 Meester Klaasstraat 5     5,54      2,97 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

170 Meester Klaasstraat 3     5,54      3,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

171 Meester Klaasstraat 13     5,06      2,67 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

172 Meester Klaasstraat 13     5,06      2,67 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

173 Meester Klaasstraat 11     5,06      2,78 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

174 Meester Klaasstraat 1     5,54      3,03 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

175 Jodichemdreef 8     5,84      1,28 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

176 Jodichemdreef 4     4,75      2,01 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

177 Jodichemdreef 4     4,75      2,19 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

178 Jodichemdreef 2     4,75      2,12 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

179 Jodichemdreef 2     4,75      2,70 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

180 Jodichemdreef 12     5,73      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

181 Jodichemdreef 10     5,84      1,87 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

182 Jochem Janszplantsoen 9     5,46      3,16 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

183 Jochem Janszplantsoen 9     5,46      3,14 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

184 Jochem Janszplantsoen 7     5,46      3,12 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

185 Jochem Janszplantsoen 5     5,46      3,09 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

186 Jochem Janszplantsoen 3     5,46      3,09 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

187 Jochem Janszplantsoen 21     3,79      3,16 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

188 Jochem Janszplantsoen 19     3,79      3,16 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

189 Jochem Janszplantsoen 17     3,74      3,21 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

190 Jochem Janszplantsoen 15     3,74      3,21 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

191 Jochem Janszplantsoen 13     3,57      3,23 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

192 Jochem Janszplantsoen 11     3,57      3,23 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

193 IJsvogelwaard 5     2,50      1,52 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

194 IJsvogelwaard 4     2,50      1,65 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

195 IJsvogelwaard 3     2,50      1,86 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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196 IJsvogelwaard 2     2,50      2,37 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

197 IJsvogelwaard 1     2,50      1,72 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

198 Hooiberg/werkschuur 't Brugje     4,31      2,86 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

199 Fuutwaard 5     2,50      1,44 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

200 Fuutwaard 4     2,50      1,63 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

201 Fuutwaard 3     2,50      1,73 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

202 Fuutwaard 2     2,50      1,56 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

203 Fuutwaard 1     2,50      1,39 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

204 Elskamp 9     5,27      2,92 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

205 Elskamp 6     4,79      2,94 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

206 Elskamp 6     4,79      2,92 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

207 Elskamp 4     4,64      3,14 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

208 Elskamp 3     4,64      3,14 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

209 Elskamp 20     4,69      3,12 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

210 Elskamp 2     4,64      3,20 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

211 Elskamp 2     4,64      3,17 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

212 Elskamp 19     4,69      3,18 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

213 Elskamp 17     4,96      2,98 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

214 Elskamp 17     4,96      2,98 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

215 Elskamp 16     4,96      3,16 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

216 Elskamp 14     4,96      3,03 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 Elskamp 13     4,96      3,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

218 Elskamp 11     5,27      2,92 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

219 Elskamp 10     5,27      2,92 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

220 Elskamp 10     5,27      2,92 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

221 Doelgroepenzwembad    10,00      3,02 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

222 De Vork 8 a     4,68      2,97 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

223 De Vork 8     4,86      2,94 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

224 De Vork 7     4,51      2,75 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

225 De Vork 6     4,71      2,93 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

226 De Vork 5     4,51      2,75 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

227 De Vork 4     5,48      3,08 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

228 De Vork 36     3,92      3,05 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

229 De Vork 34     3,92      3,08 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

230 De Vork 32     3,92      3,11 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

231 De Vork 30     3,92      3,11 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

232 De Vork 3     4,70      2,61 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

233 De Vork 28     3,45      3,18 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

234 De Vork 26     3,45      3,20 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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235 De Vork 24     3,45      3,20 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

236 De Vork 22     3,49      3,27 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

237 De Vork 20     3,49      3,30 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

238 De Vork 2     5,48      3,05 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

239 De Vork 18     3,49      3,30 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

240 De Vork 17     3,89      2,62 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

241 De Vork 16     3,09      3,37 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

242 De Vork 14     3,09      3,39 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

243 De Vork 12     3,09      3,42 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

244 De Vork 11     4,10      2,78 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

245 De Vork 11     4,10      2,76 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

246 De Vork 10     3,09      3,42 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

247 De Vork 1     3,35      2,61 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

248 Burgweg 8001     2,50      1,03 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

249 Burgweg 2 a     4,77      2,01 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

250 Burgweg 2     4,80      0,91 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

251 Burgweg 1 a     4,07      2,25 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

252 Beughof 9010    11,19      3,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

253 Beughof 1    10,18      2,90 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

254 Barbeellaan 9     2,50      1,39 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

255 Barbeellaan 8     2,50      0,87 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

256 Barbeellaan 7     2,50      1,44 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

257 Barbeellaan 6     2,50      1,16 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

258 Barbeellaan 5     2,50      1,62 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

259 Barbeellaan 4     2,50      1,31 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

260 Barbeellaan 3     2,50      1,75 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

261 Barbeellaan 2     2,50      1,76 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

262 Barbeellaan 12     2,50      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

263 Barbeellaan 11     2,50      1,35 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

264 Barbeellaan 10     2,50      0,91 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

265 Barbeellaan 1     2,50      1,95 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

266 0     3,98      3,02 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

267 0     2,50      3,36 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

268 0     2,50      3,26 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

269 0     2,50      3,17 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

270 0     5,40      1,83 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

271 0     5,11      1,24 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

272 0     2,50      1,78 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

273 0     3,72      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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274 0     5,46      1,27 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

275 0     3,54      2,94 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

276 0     1,55      0,64 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

277 0     2,50      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

278 0     6,05      2,60 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

279 0     2,50      2,74 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

280 0     5,11      2,37 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

281 0     2,50      2,71 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

282 0     4,12      2,70 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

283 0     2,50      3,05 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

284 0     2,50      2,52 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

285 0     2,50      3,10 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

286 0     2,50      3,10 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

287 0     2,50      2,76 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

288 0     2,50      3,36 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

289 0     4,53      3,39 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

290 0     2,50      2,62 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

291 0     2,50      3,20 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

292 0     2,62      2,60 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

293 0     2,50      3,53 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

294 0     4,79      3,04 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

295 0     2,50      3,59 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

296 0     5,14      1,88 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

297 0     2,50      3,05 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

298 0     2,50      3,36 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

299 0     2,50      3,36 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

300 0     2,62      2,60 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

301 0     2,50      3,20 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

302 0     2,50      3,05 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

303 0     5,28      2,93 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

304 0     4,67      2,02 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

305 0     2,50      1,82 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

306 0     2,50      1,12 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

307 0     2,50      3,26 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

308 0     2,50      3,30 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

309 0     5,14      1,88 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

310 0     2,50      3,29 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

311 0     2,50      3,17 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

312 0     2,50      3,02 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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313 0     2,50      2,83 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

314 0     4,86      3,01 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

315 0     3,35      2,56 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

316 0     2,50      2,67 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

317 0     3,82      3,10 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

318 0     3,82      3,10 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

319 0     3,82      3,16 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

320 0     2,50      2,74 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

321 0     2,50      2,77 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

322 0     2,50      2,44 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

323 0     3,82      3,14 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

324 0     3,82      3,12 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

325 0     2,50      3,16 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

326 0     2,50      2,60 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

327 0     3,82      3,12 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

328 0     3,82      3,10 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

329 0     3,82      3,10 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

330 0     2,50      2,53 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

331 0     2,50      1,98 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

332 0     2,50      2,92 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

333 0     2,50      3,31 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

334 0     2,50      3,01 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

335 0     2,50      3,07 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

336 0     2,50      2,42 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

337 0     2,50      3,29 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

338 0     2,50      3,29 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

339 0     2,50      3,05 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

340 0     2,50      1,98 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

341 0     2,50      3,30 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

342 0     2,50      3,30 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

343 0     2,50      2,29 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

344 0     2,50      1,25 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

345 0     2,50      1,73 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

346 0     2,92      3,57 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

347 0     2,50      1,82 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

348 0     2,50      1,86 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

349 0     2,50      1,29 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

350 0     5,49      2,90 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

351 0     5,49      3,04 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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352 0     2,50      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

353 0     4,50      3,64 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

354 0     2,50      3,15 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

355 0     4,45      2,62 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

356 0     2,50      1,98 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

357 0     2,48      3,18 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

358 0     2,50      1,48 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

359 0     2,50      1,64 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

360 0     2,50      2,13 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

361 0     2,50      2,09 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

362 0     2,50      3,29 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

363 0     2,50      2,26 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

364 0     2,50      1,54 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

365 0     2,50      1,49 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

366 0     2,50      1,52 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

367 0     2,48      3,20 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

368     7,00      0,55 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

369     7,00      2,92 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

370     7,00      2,98 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

371     7,00      3,29 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

372     7,00      3,16 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

373     2,50      3,27 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

374     7,00      2,54 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

375     7,00      2,50 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

376     7,00      2,95 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

377     7,00      2,89 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

378     7,00      2,59 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

379     7,00      2,82 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

380     7,00      2,78 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

381     7,00      2,74 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

382     7,00      2,59 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

383     7,00      2,81 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

384     7,00      3,02 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

385     7,00      3,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

386     7,00      3,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

387     7,00      3,02 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

388     7,00      2,91 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

389     7,00      2,74 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

390     7,00      0,55 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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391     7,00      3,18 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

392     7,00      2,94 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

393     2,50      2,85 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

394     7,00      3,03 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

395     7,00      2,39 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

396     2,50      2,41 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

397     2,50      2,52 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

398     7,00      2,82 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

399     7,00      3,02 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

400     7,00      2,67 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

401     2,50      2,57 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

402     2,50      1,61 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

403     2,50      2,96 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

404     2,50      2,96 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

405     2,50      2,79 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

406     2,50      2,77 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

407     2,50      1,72 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

408     2,50      1,58 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

409     2,50      2,76 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

410     2,50      1,71 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

411     7,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Geluid Plus AdviseursOntwikkeling 3 woningen 't Burgje te Odijk
Invoergegevens beoordelingspunten

Model: Ontwikkeling 3 woningen 't Burgje te Odijk
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

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

01 Kavel 1 (zuidoostzijde)      0,17 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

02 Kavel 1 (zuidwestzijde)      0,34 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

03 Kavel 1 (zuidwestzijde)      0,21 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

04 Kavel 1 (noordoostzijde)      0,12 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

06 Grens kavel 1 en 2      0,10 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

07 Kavel 2 (zuidwestzijde)      0,06 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

05 Kavel 1 (noordoostzijde)      0,27 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

08 Kavel 2 (zuidwestzijde)      0,11 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

09 Kavel 2 (noordoostzijde)      0,44 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

10 Kavel 2 (noordoostzijde)      0,60 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

11 Grens kavel 2 en 3      0,47 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

12 Kavel 3 (zuidwestzijde)      0,27 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

13 Kavel 3 (zuidwestzijde)      0,41 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

14 Kavel 3 (noordoostzijde)      0,78 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

15 Kavel 3 (noordoostzijde)      0,91 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

16 Kavel 3 (noordwestzijde)      0,74 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
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Bijlage 3: Rekenresultaten wegverkeerslawaai 



Geluid Plus AdviseursOntwikkeling 3 woningen 't Burgje te Odijk
Resultaten Schoudermantel/Werkhovenseweg (N229) (incl. aftrek 2 dB)

Rapport: Resultatentabel
Model: Ontwikkeling 3 woningen 't Burgje te Odijk

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A Kavel 1 (zuidoostzijde) 1,50 45,7 43,1 37,7 46,9

01_B Kavel 1 (zuidoostzijde) 4,50 48,1 45,6 40,2 49,4

01_C Kavel 1 (zuidoostzijde) 7,50 48,3 45,8 40,5 49,6

02_A Kavel 1 (zuidwestzijde) 1,50 45,6 43,1 37,7 46,8

02_B Kavel 1 (zuidwestzijde) 4,50 47,9 45,3 40,0 49,1

02_C Kavel 1 (zuidwestzijde) 7,50 48,1 45,5 40,2 49,3

03_A Kavel 1 (zuidwestzijde) 1,50 45,8 43,2 37,8 47,0

03_B Kavel 1 (zuidwestzijde) 4,50 48,0 45,5 40,1 49,3

03_C Kavel 1 (zuidwestzijde) 7,50 48,3 45,7 40,4 49,5

04_A Kavel 1 (noordoostzijde) 1,50 45,6 43,1 37,7 46,9

04_B Kavel 1 (noordoostzijde) 4,50 48,2 45,6 40,3 49,4

04_C Kavel 1 (noordoostzijde) 7,50 48,4 45,8 40,5 49,6

05_A Kavel 1 (noordoostzijde) 1,50 45,8 43,2 37,8 47,0

05_B Kavel 1 (noordoostzijde) 4,50 48,3 45,8 40,4 49,6

05_C Kavel 1 (noordoostzijde) 7,50 48,5 46,0 40,6 49,8

06_A Grens kavel 1 en 2 1,50 45,7 43,2 37,7 46,9

06_B Grens kavel 1 en 2 4,50 48,2 45,7 40,3 49,5

06_C Grens kavel 1 en 2 7,50 48,4 45,8 40,5 49,6

07_A Kavel 2 (zuidwestzijde) 1,50 45,7 43,2 37,8 47,0

07_B Kavel 2 (zuidwestzijde) 4,50 48,2 45,7 40,3 49,5

07_C Kavel 2 (zuidwestzijde) 7,50 48,4 45,8 40,5 49,6

08_A Kavel 2 (zuidwestzijde) 1,50 45,3 42,8 37,4 46,6

08_B Kavel 2 (zuidwestzijde) 4,50 48,0 45,5 40,1 49,3

08_C Kavel 2 (zuidwestzijde) 7,50 48,1 45,6 40,2 49,4

09_A Kavel 2 (noordoostzijde) 1,50 45,6 43,1 37,7 46,8

09_B Kavel 2 (noordoostzijde) 4,50 48,4 45,8 40,5 49,6

09_C Kavel 2 (noordoostzijde) 7,50 48,5 46,0 40,6 49,8

10_A Kavel 2 (noordoostzijde) 1,50 45,2 42,7 37,2 46,4

10_B Kavel 2 (noordoostzijde) 4,50 47,9 45,4 40,0 49,2

10_C Kavel 2 (noordoostzijde) 7,50 48,1 45,6 40,2 49,4

11_A Grens kavel 2 en 3 1,50 45,1 42,6 37,2 46,4

11_B Grens kavel 2 en 3 4,50 47,9 45,3 40,0 49,1

11_C Grens kavel 2 en 3 7,50 48,0 45,5 40,1 49,3

12_A Kavel 3 (zuidwestzijde) 1,50 45,0 42,5 37,0 46,2

12_B Kavel 3 (zuidwestzijde) 4,50 47,8 45,3 39,9 49,1

12_C Kavel 3 (zuidwestzijde) 7,50 48,0 45,4 40,1 49,2

13_A Kavel 3 (zuidwestzijde) 1,50 44,6 42,1 36,7 45,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Geluid Plus AdviseursOntwikkeling 3 woningen 't Burgje te Odijk
Resultaten Schoudermantel/Werkhovenseweg (N229) (incl. aftrek 2 dB)

Rapport: Resultatentabel
Model: Ontwikkeling 3 woningen 't Burgje te Odijk

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

13_B Kavel 3 (zuidwestzijde) 4,50 47,4 44,9 39,5 48,7

13_C Kavel 3 (zuidwestzijde) 7,50 47,6 45,0 39,7 48,8

14_A Kavel 3 (noordoostzijde) 1,50 45,1 42,5 37,1 46,3

14_B Kavel 3 (noordoostzijde) 4,50 47,9 45,4 40,0 49,2

14_C Kavel 3 (noordoostzijde) 7,50 48,0 45,4 40,1 49,2

15_A Kavel 3 (noordoostzijde) 1,50 45,0 42,5 37,1 46,3

15_B Kavel 3 (noordoostzijde) 4,50 48,0 45,4 40,1 49,2

15_C Kavel 3 (noordoostzijde) 7,50 48,1 45,5 40,2 49,3

16_A Kavel 3 (noordwestzijde) 1,50 44,6 42,1 36,7 45,9

16_B Kavel 3 (noordwestzijde) 4,50 47,5 45,0 39,6 48,8

16_C Kavel 3 (noordwestzijde) 7,50 47,7 45,2 39,8 49,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Geluid Plus AdviseursOntwikkeling 3 woningen 't Burgje te Odijk
Resultaten Burgweg (N410) (incl. aftrek 5 dB)

Rapport: Resultatentabel
Model: Ontwikkeling 3 woningen 't Burgje te Odijk

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N410 - Burgweg
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A Kavel 1 (zuidoostzijde) 1,50 54,6 51,3 46,0 55,4

01_B Kavel 1 (zuidoostzijde) 4,50 55,5 52,2 46,9 56,3

01_C Kavel 1 (zuidoostzijde) 7,50 55,5 52,2 46,9 56,3

02_A Kavel 1 (zuidwestzijde) 1,50 53,4 50,1 44,8 54,2

02_B Kavel 1 (zuidwestzijde) 4,50 54,6 51,3 46,0 55,4

02_C Kavel 1 (zuidwestzijde) 7,50 54,6 51,3 46,0 55,4

03_A Kavel 1 (zuidwestzijde) 1,50 50,9 47,7 42,3 51,8

03_B Kavel 1 (zuidwestzijde) 4,50 52,9 49,7 44,3 53,8

03_C Kavel 1 (zuidwestzijde) 7,50 53,1 49,9 44,5 54,0

04_A Kavel 1 (noordoostzijde) 1,50 53,2 50,0 44,6 54,0

04_B Kavel 1 (noordoostzijde) 4,50 54,5 51,2 45,9 55,3

04_C Kavel 1 (noordoostzijde) 7,50 54,5 51,3 46,0 55,4

05_A Kavel 1 (noordoostzijde) 1,50 50,7 47,5 42,1 51,6

05_B Kavel 1 (noordoostzijde) 4,50 52,7 49,5 44,1 53,6

05_C Kavel 1 (noordoostzijde) 7,50 52,9 49,6 44,3 53,7

06_A Grens kavel 1 en 2 1,50 49,7 46,4 41,1 50,5

06_B Grens kavel 1 en 2 4,50 52,0 48,8 43,4 52,9

06_C Grens kavel 1 en 2 7,50 52,3 49,0 43,7 53,1

07_A Kavel 2 (zuidwestzijde) 1,50 48,9 45,7 40,3 49,7

07_B Kavel 2 (zuidwestzijde) 4,50 51,4 48,1 42,8 52,2

07_C Kavel 2 (zuidwestzijde) 7,50 51,8 48,5 43,2 52,6

08_A Kavel 2 (zuidwestzijde) 1,50 47,5 44,2 38,8 48,3

08_B Kavel 2 (zuidwestzijde) 4,50 50,0 46,8 41,4 50,8

08_C Kavel 2 (zuidwestzijde) 7,50 50,6 47,3 42,0 51,4

09_A Kavel 2 (noordoostzijde) 1,50 48,6 45,4 40,0 49,4

09_B Kavel 2 (noordoostzijde) 4,50 51,0 47,8 42,4 51,8

09_C Kavel 2 (noordoostzijde) 7,50 51,4 48,1 42,8 52,2

10_A Kavel 2 (noordoostzijde) 1,50 47,3 44,1 38,7 48,2

10_B Kavel 2 (noordoostzijde) 4,50 49,7 46,4 41,1 50,5

10_C Kavel 2 (noordoostzijde) 7,50 50,2 46,9 41,6 51,0

11_A Grens kavel 2 en 3 1,50 46,8 43,6 38,2 47,6

11_B Grens kavel 2 en 3 4,50 49,1 45,8 40,5 49,9

11_C Grens kavel 2 en 3 7,50 49,8 46,6 41,2 50,6

12_A Kavel 3 (zuidwestzijde) 1,50 46,3 43,0 37,6 47,1

12_B Kavel 3 (zuidwestzijde) 4,50 48,6 45,3 40,0 49,4

12_C Kavel 3 (zuidwestzijde) 7,50 49,4 46,1 40,8 50,2

13_A Kavel 3 (zuidwestzijde) 1,50 45,6 42,4 37,0 46,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

26-8-2020 16:03:01Geomilieu V2020.0 rev 1 Licentiehouder: Geluid Plus Adviseurs



Geluid Plus AdviseursOntwikkeling 3 woningen 't Burgje te Odijk
Resultaten Burgweg (N410) (incl. aftrek 5 dB)

Rapport: Resultatentabel
Model: Ontwikkeling 3 woningen 't Burgje te Odijk

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N410 - Burgweg
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

13_B Kavel 3 (zuidwestzijde) 4,50 47,5 44,2 38,9 48,3

13_C Kavel 3 (zuidwestzijde) 7,50 48,4 45,2 39,8 49,2

14_A Kavel 3 (noordoostzijde) 1,50 46,1 42,8 37,4 46,9

14_B Kavel 3 (noordoostzijde) 4,50 48,3 45,0 39,7 49,1

14_C Kavel 3 (noordoostzijde) 7,50 49,1 45,8 40,5 49,9

15_A Kavel 3 (noordoostzijde) 1,50 45,3 42,0 36,7 46,1

15_B Kavel 3 (noordoostzijde) 4,50 47,6 44,4 39,0 48,4

15_C Kavel 3 (noordoostzijde) 7,50 48,5 45,2 39,9 49,3

16_A Kavel 3 (noordwestzijde) 1,50 44,9 41,7 36,3 45,7

16_B Kavel 3 (noordwestzijde) 4,50 47,1 43,9 38,5 47,9

16_C Kavel 3 (noordwestzijde) 7,50 48,0 44,8 39,4 48,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Geluid Plus AdviseursOntwikkeling 3 woningen 't Burgje te Odijk
Resultaten Schoudermantel - parallelweg (incl. aftrek 2 dB)

Rapport: Resultatentabel
Model: Ontwikkeling 3 woningen 't Burgje te Odijk

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schoudermantel (parallelweg)
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A Kavel 1 (zuidoostzijde) 1,50 25,2 19,0 13,1 24,4

01_B Kavel 1 (zuidoostzijde) 4,50 27,4 21,3 15,4 26,7

01_C Kavel 1 (zuidoostzijde) 7,50 27,6 21,5 15,5 26,8

02_A Kavel 1 (zuidwestzijde) 1,50 25,6 19,3 13,4 24,7

02_B Kavel 1 (zuidwestzijde) 4,50 27,4 21,3 15,4 26,7

02_C Kavel 1 (zuidwestzijde) 7,50 27,6 21,5 15,6 26,9

03_A Kavel 1 (zuidwestzijde) 1,50 25,2 18,8 12,8 24,3

03_B Kavel 1 (zuidwestzijde) 4,50 27,3 21,0 15,0 26,4

03_C Kavel 1 (zuidwestzijde) 7,50 27,5 21,2 15,2 26,6

04_A Kavel 1 (noordoostzijde) 1,50 25,1 18,8 12,8 24,2

04_B Kavel 1 (noordoostzijde) 4,50 27,4 21,2 15,3 26,6

04_C Kavel 1 (noordoostzijde) 7,50 27,6 21,4 15,5 26,8

05_A Kavel 1 (noordoostzijde) 1,50 25,4 19,0 13,1 24,5

05_B Kavel 1 (noordoostzijde) 4,50 28,1 21,9 15,9 27,3

05_C Kavel 1 (noordoostzijde) 7,50 28,3 22,0 16,0 27,4

06_A Grens kavel 1 en 2 1,50 24,8 18,4 12,4 23,9

06_B Grens kavel 1 en 2 4,50 27,3 21,0 15,0 26,4

06_C Grens kavel 1 en 2 7,50 27,4 21,2 15,2 26,6

07_A Kavel 2 (zuidwestzijde) 1,50 24,7 18,3 12,3 23,8

07_B Kavel 2 (zuidwestzijde) 4,50 27,1 20,7 14,8 26,2

07_C Kavel 2 (zuidwestzijde) 7,50 27,2 20,9 14,9 26,4

08_A Kavel 2 (zuidwestzijde) 1,50 23,8 17,2 11,2 22,8

08_B Kavel 2 (zuidwestzijde) 4,50 26,5 20,0 14,1 25,6

08_C Kavel 2 (zuidwestzijde) 7,50 26,6 20,2 14,3 25,7

09_A Kavel 2 (noordoostzijde) 1,50 25,4 18,9 12,9 24,4

09_B Kavel 2 (noordoostzijde) 4,50 28,0 21,6 15,7 27,1

09_C Kavel 2 (noordoostzijde) 7,50 28,1 21,8 15,8 27,2

10_A Kavel 2 (noordoostzijde) 1,50 24,9 18,4 12,4 24,0

10_B Kavel 2 (noordoostzijde) 4,50 27,6 21,2 15,3 26,7

10_C Kavel 2 (noordoostzijde) 7,50 27,8 21,5 15,5 26,9

11_A Grens kavel 2 en 3 1,50 24,4 17,7 11,8 23,4

11_B Grens kavel 2 en 3 4,50 27,3 20,7 14,8 26,3

11_C Grens kavel 2 en 3 7,50 27,4 21,0 15,0 26,5

12_A Kavel 3 (zuidwestzijde) 1,50 23,4 16,8 10,8 22,5

12_B Kavel 3 (zuidwestzijde) 4,50 26,0 19,4 13,5 25,1

12_C Kavel 3 (zuidwestzijde) 7,50 26,2 19,7 13,8 25,3

13_A Kavel 3 (zuidwestzijde) 1,50 23,6 16,6 10,6 22,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Geluid Plus AdviseursOntwikkeling 3 woningen 't Burgje te Odijk
Resultaten Schoudermantel - parallelweg (incl. aftrek 2 dB)

Rapport: Resultatentabel
Model: Ontwikkeling 3 woningen 't Burgje te Odijk

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schoudermantel (parallelweg)
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

13_B Kavel 3 (zuidwestzijde) 4,50 26,1 19,1 13,1 25,0

13_C Kavel 3 (zuidwestzijde) 7,50 26,3 19,4 13,5 25,2

14_A Kavel 3 (noordoostzijde) 1,50 24,2 17,6 11,6 23,2

14_B Kavel 3 (noordoostzijde) 4,50 27,0 20,5 14,6 26,1

14_C Kavel 3 (noordoostzijde) 7,50 27,2 20,8 14,8 26,3

15_A Kavel 3 (noordoostzijde) 1,50 24,4 17,6 11,6 23,3

15_B Kavel 3 (noordoostzijde) 4,50 27,0 20,1 14,1 25,9

15_C Kavel 3 (noordoostzijde) 7,50 27,2 20,5 14,5 26,2

16_A Kavel 3 (noordwestzijde) 1,50 23,9 16,9 10,9 22,8

16_B Kavel 3 (noordwestzijde) 4,50 26,5 19,5 13,6 25,4

16_C Kavel 3 (noordwestzijde) 7,50 26,7 19,9 13,9 25,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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ONDERWERP:  AANMELDINGSNOTITIE VORMVRIJE MER-BEOORDELING 
PROJECT: ENTREEZONE HET BURGJE – ODIJK (GEMEENTE BUNNIK) 
VAN:   ADVIESBUREAU HAVER DROEZE - AVB 
DATUM:  17 JUNI 2020 
 
 

 
1. Inleiding 
Op de locatie van Het Burgje, gelegen aan de westzijde van Odijk (gemeente Bunnik) 
worden in het entreegebied van het project ‘Buurtschappen van Odijk’ drie woningen 
ontwikkeld. De Buurtschappen van Odijk bestaat uit een nieuwbouwproject van 150 
woningen. Ten zuidwesten van de centrale ontsluitingsweg die het buurtschap ontsluit op 
de Burgweg worden drie vrijstaande woningen ontwikkeld.  
 

 
Afbeelding 1: Luchtfoto plangebied 
Bron: maps.google.nl 
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2. MER-beoordelingsplicht 
De milieueffectrapportage-procedure (m.e.r.) is bedoeld om het milieubelang volwaardig en 
vroegtijdig in de plan- en besluitvorming in te brengen. Een m.e.r. is altijd gekoppeld aan 
een plan of besluit, bijvoorbeeld een structuurvisie, bestemmingsplan of vergunning. De 
wettelijke eisen ten aanzien van m.e.r. zijn vastgelegd in de Wet milieubeheer en in het 
Besluit m.e.r.  
 
In de Wet milieubeheer en in het Besluit m.e.r. wordt een onderscheid gemaakt in 
activiteiten die m.e.r.-plichtig zijn (de zogenaamde bijlage C-activiteiten), activiteiten die 
m.e.r.-beoordelingsplichtig zijn (de zogenaamde bijlage D-activiteiten) en activiteiten die 
wel zijn opgenomen in de D-lijst, maar in omvang kleiner zijn dan de opgenomen 
drempelwaarden. Voor deze laatste categorie geldt een vormvrije m.e.r.-beoordeling.   
 
Een woningbouwproject is een m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteit conform categorie D 
11.2 van het Besluit m.e.r.: ‘De aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk 
ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen’. De 
omvang van de voorgenomen ontwikkeling (drie woningen) is kleiner dan de 
drempelwaarde voor een m.e.r.-beoordeling (2000 woningen of 100 ha). Conform de 
m.e.r.-regelgeving leidt dit tot de noodzaak tot het uitvoeren van een zogenaamde 
vormvrije m.e.r.-beoordeling (stedelijk ontwikkelingsproject minder dan 2000 woningen).   
 
Voor activiteiten ónder de drempelwaarde van bijlage D bestaat sinds de wijziging van het 
Besluit m.e.r. van 1 april 2011 de verplichting tot een zogenaamde vormvrije m.e.r.-
beoordeling. Ook daarbij concludeert het bevoegd gezag (bijv. op basis van een 
aanmeldingsnotitie) of er wel of geen belangrijke nadelige milieugevolgen zullen optreden. 
Als blijkt dat aanzienlijke nadelige milieugevolgen niet zijn uit te sluiten, is alsnog een 
volledige m.e.r.-beoordeling of m.e.r.-procedure nodig. Ondanks dat de ontwikkeling naar 
aard en omvang beperkt is, kan niet worden uitgesloten dat er sprake is van een 'stedelijk 
ontwikkelingsproject' zoals bedoeld in categorie D 11.2 van de bijlage bij het Besluit m.e.r.  
 
De reden hiervan is dat het plangebied in landelijk (niet stedelijk) gebied ligt, zodat er ten 
opzichte van de huidige situatie sprake is van een zekere mate van verstedelijking. Er is een 
bestemmingsplanwijziging nodig van 'agrarisch met waarden - landschap' naar 'wonen' en 
het betreffende perceel zal worden voorzien van bouwvlakken. Omdat er nog geen 
bebouwing op het agrarische perceel aanwezig is, neemt het bebouwde oppervlakte toe. 
Gelet op het beoordelingskader dat volgt uit de relevante jurisprudentie is er onder deze 
omstandigheden sprake van een 'stedelijk ontwikkelingsproject' waarvoor een m.e.r.-
beoordeling moet worden uitgevoerd op grond van het Besluit m.e.r. 
 
Procedure  
De voorliggende aanmeldnotitie beschrijft de gevolgen van de voorgenomen activiteit voor 
het milieu en geeft een conclusie over de noodzaak tot een m.e.r.-procedure. Een vormvrije 
m.e.r.-beoordeling betekent, dat er géén MER wordt opgesteld, tenzij er sprake is van 
belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. Het uitgangspunt is dus: 'Nee, tenzij....'. 
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De 'belangrijke nadelige gevolgen' moeten worden beoordeeld op basis van het 
toetsingskader van bijlage III van de Europese Richtlijn Milieueffectbeoordeling 
(85/337/EEG en latere wijzigingen). Bijlage III noemt drie hoofdthema's:   
1. De kenmerken van de activiteit (waaronder omvang, verontreiniging, hinder en 

risico van ongevallen);   
2. De plaats van de activiteit (in relatie tot de kwetsbaarheid van het milieu);   
3. De kenmerken van het potentiële effect (waaronder het bereik, de orde van grootte 

en waarschijnlijkheid van het effect).   
 
Op 7 juli 2017 is een wijziging van het Besluit m.e.r. in werking getreden, naar aanleiding 
van een wijziging van de Europese Richtlijn m.e.r. Deze wijziging heeft tot gevolg dat voor 
elke vergunningsaanvraag waarbij een vormvrije m.e.r.-beoordeling aan de orde is de 
volgende procedurestappen doorlopen moeten worden:   

 door de initiatiefnemer moet een aanmeldingsnotitie worden opgesteld;   

 het bevoegd gezag moet binnen 6 weken een m.e.r.-beoordelingsbesluit nemen. Dit 
besluit moet genomen zijn voor de ter inzage legging van het ontwerpbesluit;  

 het besluit hoeft niet in de Staatscourant gepubliceerd te worden, maar wel via 
andere (digitale) kanalen;   

 het (vormvrije)-m.e.r.-beoordelingsbesluit moet onderdeel zijn van de 
vergunningaanvraag.   

 
In het kader van de bestemmingsplanprocedure is deze aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-
beoordeling opgesteld. De onderzoeken waar in deze notitie naar verwezen wordt, zijn als 
bijlagen opgenomen bij het bestemmingsplan ‘Odijk Het Burgje 1’. Deze aanmeldnotitie is 
ook als bijlage bij het bestemmingsplan gevoegd.  
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3. De kenmerken van het project 
 
Beschrijving van het project 

Afbeelding 2: Bovenaanzicht geplande woningen 
Bron: Adviesbureau Haver Droeze 
 

Langs de entreeweg naar de 'Buurtschappen van Odijk' worden drie vrijstaande woningen 
ontwikkeld. Het plangebied beslaat in totaal circa 2.400 m2. Voor de ruimtelijke inpassing 
van het plan is een landschappelijk inpassingsplan opgesteld dat voorziet in beplanting langs 
de buitenranden. Hierdoor wordt de landschappelijke relatie met de dorpskern verder 
versterkt en de herkenbaarheid van de entree verbeterd. De noordgrens van het plangebied 
wordt gevormd door de bestaande houtwal op deze plek. Aan de westzijde van het 
plangebied worden langs de watergang elzen ingeplant ter afscherming van de aanwezige 
woningen langs de Weteringsdijk. Langs de entreeweg naar de Buurtschappen van Odijk 
wordt begeleidende laanbeplanting gerealiseerd om de functie van de entreeweg te 
benadrukken.  
 
Met het oog op de vast te stellen hogere waarde in verband met het wegverkeerslawaai 
vanaf de Burgweg (aan de zuidzijde) is tevens voorzien in maatregelen (geluidscherm) ten 
behoeve van een geluidsluwe buitenruimte in combinatie met beplanting. 
 
De woningen zijn georiënteerd op de ontsluitingsweg naar de 'Buurtschappen van Odijk'. De 
weg heeft twee rijbanen. Gezien het profiel van de weg kan geconcludeerd worden dat 
deze ontsluitingsweg voldoende capaciteit heeft om de extra verkeersbewegingen van drie 
woningen op te vangen.  
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De verkeersaantrekkende werking is afhankelijk van het type woning en de locatie. Er is 
uitgegaan van stedelijkheidsgraad ‘weinig stedelijk’ en ligging in ‘rest bebouwde kom’. De 
maximale verkeersgeneratie van het plan is 25,8 voertuigen per dag (zie onderstaande 
tabel). 

Functie Plan Eenheid Verkeersgeneratie 
per eenheid 

Verkeersgeneratieplan 

   Min Max Min Max Gem 

Koop, 
vrijstaand 

3 
woningen 

1 woning 7,8 8,6 23,4 25,8 24,6 

 
Er is geen sprake van cumulatie met andere nabijgelegen projecten.  

 
4. De plaats van het project 
Het plangebied ligt ten westen van de kern Odijk (gemeente Bunnik). Het plangebied wordt 
begrensd door de Burgweg aan de zuidzijde, de nieuwbouwontwikkeling 'Buurtschappen 
van Odijk' aan de noordzijde, de hoofdontsluitingsweg naar de nieuwbouwontwikkeling aan 
de noordoostzijde en Weteringsdijk aan de zuidwestzijde (zie afbeelding 1). 
Het perceel wordt in de huidige situatie agrarisch gebruikt.  In het bestemmingsplan heeft 
het plangebied een aanduiding voor landschapstype 'Stroomgordel'. Dit betekent dat bij het 
agrarische gebruik rekening dient te worden gehouden met dit landschapstype. Het beleid 
is gericht op de instandhouding en ontwikkeling van het oeverwallenlandschap met het 
(half) open landschapsbeeld en plaatselijk weidevogelgebied, landschapselementen en een 
rechtlijnig en daarmee karakteristiek verkavelingspatroon als kernkwaliteiten.  
 
5. De kenmerken van de potentiële effecten 
De voorgenomen ontwikkeling kan invloed hebben op het milieu. In dit onderdeel zijn de 
milieueffecten van de voorgenomen ontwikkeling beschouwd.  
 
Archeologie 
In het kader van het bestemmingsplan 'Buurtschappen van Odijk' is archeologisch 
onderzoek gedaan (ADC Archeoprojecten, Gevonden te Odijk: een crematiegrafveld uit de 
Romeinse tijd en een hofstede uit de Late Middeleeuwen, februari 2017). Op basis van het 
uitgevoerde archeologische onderzoek geldt voor het plangebied een lage archeologische 
verwachting. Uit de onderzoeken is gebleken dat het huidige plangebied in een komgebied 
lag, dat tot aan de Late Middeleeuwen te nat was voor bewoning. Mogelijk ligt het 
plangebied deels in een restgeul, die in de IJzertijd en mogelijk ook nog in de Romeinse Tijd 
watervoerend was. Vanaf de Late Middeleeuwen tot en met de Nieuwe Tijd is het 
plangebied in gebruik geweest als landbouwgrond. Het onderzoek heeft geen aanwijzingen 
voor de aanwezigheid van waardevolle archeologische resten in het plangebied opgeleverd. 
Een vervolgonderzoek is daarom niet nodig. 
 
Het aspect archeologie vormt geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling. 
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Bedrijven en milieuzonering 
In de omgeving van het plangebied liggen enkele bedrijven, waarbij kan worden voldaan 
aan de richtlijnen van de VNG met betrekking tot milieuzonering rond bedrijven. Zodoende 
kan worden gesteld dat ter plaatse van de woningen sprake is van een goed woon- en 
leefklimaat. 
 
Het aspect bedrijven en milieuzonering vormt geen belemmering voor de voorgenomen 
ontwikkeling. 
 
Bodem 
Uit een verkennend bodemonderzoek (Vink, Verkennend bodemonderzoek, 
waterbodemonderzoek en asbest onderzoek aan de Vinkenburgweg – Schoudermantel – 
Burgweg ongenummerd te Odijk, 6 juli 2018) blijkt dat de hypothese 'verdacht, diffuse 
bodembelasting, heterogeen verdeeld' voor de grond formeel dient te worden 
geaccepteerd, aangezien er licht verhoogde gehalten aan OCB zijn aangetoond. 
 
De aangetoonde lichte verontreinigingen zijn niet verontrustend en geven geen aanleiding 
tot nader bodemonderzoek. De milieuhygiënische bodemkwaliteit is afdoende bekend en 
vormt geen belemmering voor de bouw van drie woningen.  
 
Ecologie 
Het plangebied ligt buiten het Natuurnetwerk Nederland en op ruime afstand van 
Natura2000-gebieden. Het dichtstbijzijnde gebied is 'Kolland en Overlangbroek' en ligt op 
ruim 12 kilometer. Gelet op de zeer grote afstand kan worden aangenomen dat het plan 
geen negatieve effecten heeft op Natura2000. Voor de zekerheid is een stikstofberekening 
uitgevoerd in het Aerius-programma voor de gebruiksfase. Hieruit blijkt dat er geen sprake 
is van toename van stikstofdepositie. 
 
Uit een quickscan ecologie (Econsultancy, Quickscan flora en fauna Burgweg (ong.) te Odijk, 
12 juli 2018) blijkt dat voor de uitvoering van het plan geen aanvullend veldonderzoek 
vereist is en hoeft evenmin voor onderhavig plan ontheffing- of vrijstelling te worden 
gevraagd van de verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming. 
 
Het aspect ecologie vormt geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling. 
 
Externe veiligheid 
 
In de nabijheid van het plangebied liggen diverse risicobronnen: 
Buisleidingen  
Er zijn diverse buisleidingen. De afstand tussen het plangebied en leidingen is zodanig groot 
dat de leidingen geen belemmering vormen voor de ontwikkeling.  
 
Gasdrukmeet- en regelstation 
Aan de Schadewijkerweg ligt een gasdrukmeet- en regelstation. De afstand tussen het 
plangebied en het gasdrukmeet- en regelstation is zodanig groot dat deze geen 
belemmering vormt voor de ontwikkeling. 
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Transport gevaarlijke stoffen  
Over de N229 (Bunnik - Wijk bij Duurstede) vindt incidenteel gevaarlijk transport plaats. Dit 
vervoer is van zodanig beperkte omvang dat geen sprake is van een plaatsgebonden risico 
en een groepsrisico.  
 
Overstromingsgebied  
Het plangebied ligt binnendijks en heeft een relatief beperkte omvang. De beoogde 
woningen betreffen geen kwetsbare en vitale objecten en kunnen ook niet als 'woonwijk' 
getypeerd worden. Om die reden zijn specifieke bestemmingen en regels die rekening 
houden met overstromingsrisico's niet noodzakelijk. 
 
Het aspect externe veiligheid vormt geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling. 
 
Geluid 
Uit akoestisch onderzoek (Omgevingsdienst Regio Utrecht, Akoestisch onderzoek 
wegverkeerslawaai Ontwikkeling De Graven en ’t Burgje te Odijk, 29 september 2016) blijkt 
dat de hoogste geluidbelasting 53 dB bedraagt (inclusief aftrek van 5 dB ex artikel 110 
Wgh). De voorkeurswaarde wordt ter plaatse van de woning op de hoek met de Burgweg 
overschreden. De maximaal toelaatbare geluidbelasting van 53 dB wordt niet overschreden. 
Voor deze woning zal een 'hogere waarden-procedure' gevolgd moeten worden. 
 
De hoogste gecumuleerde geluidbelasting exclusief aftrek ex artikel 110g  Wgh bedraagt ter 
plaatse van de woning op de hoek met de Burgweg 58 dB en ter plaatse van de middelste 
woning 54 dB. Voor de gevels van deze twee woningen dienen geluidwerende 
voorzieningen getroffen te worden om te kunnen voldoen aan de eisen van het 
Bouwbesluit. Ten behoeve van een geluidsluwe buitenruimte aan zuidoost- en 
zuidwestzijde van de woningen zal een geluidsscherm worden geplaatst. Daarmee kan 
worden voldaan aan de eisen van het Bouwbesluit en is sprake van een goed woon- en 
leefklimaat ter plaatse van het plangebied. 
 
Het aspect geluid vormt geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling, wel dient 
een hogere waardenbesluit te worden genomen. 
 
Luchtkwaliteit 
Voor stikstofdioxide, fijnstof en zeer fijnstof zijn voor het jaargemiddelde respectievelijk de 
volgende grenswaarden van toepassing: 40 ìg/m3 (NO2), 40 ìg/m3 (PM10) en 25 ìg/m3 
(PM2,5). Aan deze grenswaarden wordt in het plangebied ruimschoots voldaan.  
 
Het aspect luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling. 
 
  



 

  

8 van 8 

 

 
Water 
Voor het plan is een watertoets doorlopen. Hieruit blijkt dat er geen grote waterbelangen 
zijn. De ruimtelijke ontwikkeling voldoet aan de belangrijkste minimale voorwaarde: “het 
standstill beginsel”. Dit beginsel houdt in dat door het plan geen verslechtering van de 
waterhuishouding ontstaat. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden adviseert positief 
over het ruimtelijk plan.  
 
Het aspect water vormt geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling. 
 
6. Conclusie  
Gelet op de kenmerken van het project, de locatie van het project en de kenmerken van de 
potentiële effecten van het project, kan worden geconcludeerd dat de realisatie van drie 
woningen in de entreezone Het Burgje in Odijk geen belangrijke negatieve gevolgen heeft 
voor het milieu. Het doorlopen van een m.e.r.-procedure is niet noodzakelijk.  
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ONDERWERP:  NOTITIE VOOROVERLEGREACTIES EX ARTIKEL 3.1.1 BESLUIT RUIMTELIJKE ORDENING 
PROJECT: BESTEMMINGSPLAN ODIJK – TER BORCH 
DATUM:  10 SEPTEMBER 2020 
 
 

 
INLEIDING 
In het kader van artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening is in de maanden juli en 
augustus 2020 overleg gevoerd over het concept-ontwerpbestemmingsplan Odijk – Ter 
Borch met een aantal overlegpartners. In totaal hebben vijf overlegpartners gereageerd. De 
samengevatte reacties en de beantwoording van de gemeente zijn in deze notitie 
opgenomen. Naar aanleiding van het vooroverleg zijn wijzigingen ten opzichte van het 
conceptontwerpbestemmingsplan doorgevoerd.  
 
ARTIKEL 3.1.1 BRO OVERLEG 
In het kader van het wettelijk verplichte vooroverleg heeft de gemeente het 
conceptontwerpbestemmingsplan Odijk – Ter Borch aan de onderstaande overlegpartners 
toegestuurd. In totaal hebben vijf overlegpartners gereageerd. Deze zijn vetgedrukt in 
onderstaande lijst.   
 

• Provincie Utrecht Dienst Ruimte en Groen 
• N.V. Nederlands Gasunie, district West 
• Natuur en milieufederatie Utrecht 
• Woonadviescommissie VAC Bunnik 
• Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden  
• Veiligheidsregio Utrecht 
• Vitens 
• Mooisticht 

 
In deze notitie zijn de reacties samengevat en voorzien van een antwoord. 

 
• Provincie Utrecht 

Reactie: 
De provincie heeft geen opmerkingen op het plan.  
 

Antwoord gemeente: 
De reactie wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 
• N.V. Nederlandse Gasunie, district West 

Reactie: 
In de toelichting (hoofdstuk 4.7) is onvoldoende aandacht besteed aan de externe 
veiligheidsaspecten van de aardgastransportleidingen (beschouwing groepsrisico 
ontbreekt). Op grond van de artikelen 11 en 12 Bevb is dit wettelijk verplicht. De Gasunie 
adviseert om hier meer aandacht aan te besteden.  
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 Antwoord gemeente: 
Naar aanleiding van de vooroverlegreacties is een berekening uitgevoerd van de stijging van 
het groepsrisico en is een verantwoording groepsrisico uitgevoerd. De paragraaf over 
externe veiligheid is aangepast. 
 

• Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 
Reactie: 
Voor dit plan is de digitale watertoets doorlopen en is een eerder wateradvies gegeven. De 
invloed op de waterhuishouding staat beschreven op pagina 36-38 van de toelichting. 
 
Inhoudelijke punten 
- De werkzaamheden vinden niet plaats in de buurt van de regionale waterkering of de 

overige waterkering; 
- Er is een toename van het verhard oppervlak dat via een greppel kan infiltreren in de 

bodem; 
- Er is beschreven hoe met het hemelwater wordt omgegaan; 
- De afwateringsgreppel is niet opgenomen op de verbeelding en binnen de bestemming 

tuin (als de greppel die bestemming krijgt) is nu nog geen ruimte voor 
waterhuishoudkundige functies; 

- Er moet worden gekeken naar de drempelhoogte en onderhoud van de greppel zodat 
die effectief functioneert; 

- Er zijn geen negatieve effecten op de waterkwaliteit; 
- Bij de beplanting wordt rekening gehouden met droogte en hittestress. 
 
Het waterschap adviseert op de verbeelding de afwateringsgreppel aan te duiden en in de 
regels op te nemen. De verbeelding en regels zijn aangepast.  
 

Antwoord gemeente: 
De opmerkingen worden voor kennisgeving aangenomen.  
 
De afwateringsgreppel krijgt op de verbeelding de bestemming ‘Tuin’, met de 
aanduiding ‘waterberging’. De regels zijn op dit punt aangepast  

 
• Veiligheidsregio Utrecht 

Reactie: 
Het plangebied ligt in de volgende invloeds- of effectgebieden van wegen en leidingen 
waarover en waardoor transport gevaarlijke stoffen vindt: 
- Effectgebied van de Rijksweg A12 (basisnet) op 1200 meter; 
- Effectgebied van de N229 (gemeentelijke route gevaarlijke stoffen) op 225 meter; 
- Effectgebied van de buisleiding met het kenmerk W-506-01 (324mm/12inch met 40 

bar) op 195 meter; 
- Invloedsgebied van de buisleiding met het kenmerk A-510 (914mm/36inch met 66 bar) 

op 400 meter. 
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Voor het plangebied zijn van daaruit de volgende relevante scenario’s met gevaarlijke 
stoffen aanwezig:  

- Toxisch wolk (relevant door A12): Bij een ongeval met een tankwagen met 
gevaarlijke stoffen is het mogelijk dat er een toxische wolk ontstaat en deze over 
het plangebied trekt; 

- BLEVE (boiling liquid expanding vapour explosion) (relevant door N229): Bij een 
ongeval met een tankwagen met LPG kan door het exploderen van het vrijgekomen 
gas een vuurbal en drukgolf ontstaan. Het effectgebied van de vuurbal is circa 350 
meter. Onderdelen van de tanks kunnen tot zeker 500 meter weg neerkomen; 

- Gasleidingbreuk met fakkelbrand (relevant door buisleiding A-510): Bij een breuk in 
een buisleiding met brandbaar gas kan het vrijkomende gas een vuurbal en drukgolf 
ontstaan en daarna een hoge fakkelbrand. Het effectgebied hiervan is afhankelijk 
van de diameter en de druk in de leiding. Relevant is de buisleiding A-510 met een 
1% letaliteitscontour voor personen in de buitenlucht tot 450 meter. Dit is de 
afstand in de eerste 20 sec na ontbranding van de gaswolk. In de daarna volgende 
stabiele fase is die afstand afgenomen tot ca 330 meter. Het effectgebied 
waarbinnen onherstelbare of ernstige gezondheidsklachten bij blootstelling kunnen 
optreden is vanaf de snelweg bij stabiel weer (type F1,5) 1340 meter. 

 

a. De Veiligheidsregio adviseert om in de ruimtelijke verantwoording een 
onderbouwing op te nemen van de bepaling van het groepsrisico en verdere 
verantwoording ten aanzien van de buisleiding A-510 volgens artikel 12 van het 
Besluit externe veiligheid buisleidingen. 

 
Antwoord gemeente: 
Naar aanleiding van de vooroverlegreacties is een berekening uitgevoerd van de 
stijging van het groepsrisico en is een verantwoording groepsrisico uitgevoerd.  

 
Reactie: 

b. De Veiligheidsregio adviseert om in de ruimtelijke verantwoording de snelweg 
A12 in de beschouwing van de risicobronnen mee te nemen. Hierdoor kan het 
toxische scenario worden beschouwd en daarvoor maatregelen worden 
aangegeven. 

 
Antwoord gemeente: 
De snelweg A12 is als risicobron meegenomen. Het toxische scenario is beschouwd 
en maatregelen zijn aangegeven. 

 
Reactie: 

c. De Veiligheidsregio adviseert om in de ruimtelijke verantwoording de risico’s 
van een mogelijke BLEVE op de N229 mee te nemen en ook daarvoor mogelijke 
maatregelen aan te geven. 

 
Antwoord gemeente: 
De risico’s van een mogelijke BLEVE op de N229 zijn meegenomen. Evenals 
eventuele maatregelen. 
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Reactie: 
d. De verwijzing van het overstromingsgevaar te wijzigen naar artikel 1.13 van de 

Provinciale Ruimtelijke Ordening en daar invulling aan te geven. 
 

Antwoord gemeente: 
Voor overstromingsgevaar is verwezen naar artikel 1.13 van de Provinciale 
Verordening. 

 
Reactie: 
Ten aanzien van het bevorderen van de zelfredzaamheid in de omgevingsvergunning de 
volgende voorschriften op te laten nemen:  

e. Ten aanzien van het scenario toxische wolk op de A28: De woningen uit te laten 
voeren met een afsluitbaar of uitschakelbare ventilatiesysteem. Door deze 
maatregel kunnen personen die verblijven in de woning zich tijdelijk onttrekken 
aan een toxische wolk en daarmee veilig schuilen.  

f. Ten aanzien van het scenario BLEVE op de N229 of explosie met fakkelbrand 
vanaf de leiding A-510: In de omgevingsvergunning als voorwaarde op te 
nemen dat er aan de van de risicobron afgekeerde zijde een uitgang en verdere 
vluchtroute is ten behoeve van een veilige ontvluchting van de woningen. 

 
Antwoord gemeente: 
De opmerkingen over de omgevingsvergunning worden voor kennisgeving 
aangenomen. 

 
• Moosticht 

Reactie: 
Uitgangspunt bij het realiseren van de drie woningen is dat de begeleidende bebouwing 
meer betekenis geeft aan de nieuwe ontsluitingsweg van de buurtschap. In hoofdlijnen sluit 
het beeldkwaliteitsplan aan bij het geformuleerde uitgangspunt. Op onderdelen is bijstelling 
en aanscherping noodzakelijk. Om aan te sluiten bij sfeer en karakter van de buurtschap is 
een sterkere aansluiting bij het beeldkwaliteitsplan van buurtschap gewenst. 
 
a. Ten aanzien van de woning op de hoek van de Burgweg is in het beeldkwaliteitsplan 

opgenomen dat deze uitkijkt over de Burgweg en het daarachter liggende landschap. 
Daarmee wordt bij deze woning een nieuwe oriëntatie geïntroduceerd die in 
tegenspraak is met zowel de stedenbouwkundige opzet als landschappelijke inpassing. 
Geadviseerd wordt alle woningen te oriënteren op de entreeweg en dus dubbele of 
alternatieve oriëntaties nadrukkelijk uit te sluiten.  

 
Antwoord gemeente: 
Op de verbeelding is een gevellijn opgenomen. De voorgevel van de woning moet op of 
op 1 m achter de aangeduide gevellijn worden gebouwd. Hiermee is de dubbele 
oriëntatie uitgesloten.  

 
Reactie: 
b. Een ontspannen en dorps karakter van de buurtschap wordt daar onder meer bereikt 

door het opnemen van de voorwaarde dat er sprake is van variatie in verschijningsvorm 
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en positionering. Er wordt geadviseerd een voorwaarde op te nemen dat binnen 
beperkte grenzen (van bijvoorbeeld één meter) de rooilijnen kunnen verspringen. 
 
Antwoord gemeente: 
Het beeldkwaliteitsplan is op dit punt aangepast. In de regels wordt een bepaling 
opgenomen dat de woning in of op één meter achter de gevellijn mag worden 
gebouwd. In de toelichting wordt aangegeven wat wordt bedoeld met achter de 
gevellijn.  

 
Reactie: 
c. Het is zeer gewenst dat de woningen een sterke individualiteit krijgen. Geadviseerd 

wordt een voorwaarde op te nemen dat herhaalplannen, ook die met beperkte variatie, 
worden uitgesloten.  

 
Antwoord gemeente: 
Het beeldkwaliteitsplan is op dit punt aangepast.  

 
Reactie: 
d. In ruimtelijk opzicht vormen de drie woningen de voorbode van de nieuwe buurtschap. 

Om dat te bereiken zal de verschijningsvorm van de woningen, ondanks de gewenste en 
noodzakelijke variatie, wel eenduidig moeten zijn en aansluiten bij het algehele beeld 
van het buurtschap. Geadviseerd wordt een toetsingscriterium op te nemen dat er bij 
de woningen sprake is van één architectuurstijl.  

 
Antwoord gemeente: 
Het beeldkwaliteitsplan is op dit punt aangepast.  

 
Reactie: 
e. Geadviseerd wordt om op te nemen dat platte daken zijn uitgesloten en dat alle 

woningen zijn voorzien van een kap, waarbij de nokrichting haaks staat op de 
entreeweg. 

 
Antwoord gemeente: 
Het beeldkwaliteitsplan is op dit punt aangepast.  

 
Reactie: 
f. Alhoewel donkere roodbruine baksteen als basis voor de gevels wordt voorgeschreven 

blijkt het beeldkwaliteitsplan voor de bovenbouw ook afwijkende kleuren en materialen 
toe te staan. Geadviseerd wordt deze kleurmogelijkheid voor de gehele bovenbouw 
niet op te nemen. Een in kleur afwijkende steen is slechts toegestaan als middel om 
binnen het totaalbeeld accenten aan te brengen.  
 
Antwoord gemeente: 
Het beeldkwaliteitsplan is op dit punt aangepast.  
 

Reactie: 
g. Een belangrijk aspect van dit plan is de landschappelijke inpassing. De haagbeuk als 

erfafscheiding draagt bij aan de sfeer en het karakter van de nieuwe toegang tot de 
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buurtschap. Voor een uniform straatbeeld is het aan te bevelen de gewenste 
afmetingen van de haag in het beeldkwaliteitsplan op te nemen. 

 
Antwoord gemeente: 
Het beeldkwaliteitsplan is op dit punt aangepast. 

 
Reactie: 
h. De raad heeft als randvoorwaarde meegegeven dat erfafscheidingen niet door 

schuttingen mogen worden gerealiseerd, maar worden uitgevoerd door middel van 
beplanting. Geadviseerd wordt een erfafscheiding in de vorm van beplanting dwingend 
voor te schrijven. Ook de bepalingen ten aanzien van de geluidwerende voorzieningen 
zijn te vrijblijvend. Geadviseerd wordt hiervoor op te nemen dat de geluidwerende 
voorzieningen opgenomen worden in de langs de Burgweg vereiste afschermende 
beplanting.  

 
Antwoord gemeente: 
In het beeldkwaliteitsplan is aangegeven dat als uitgangspunt geldt dat elke woning aan 
de zijde van de entreewegzijde een erfafscheiding krijgt in de vorm van een haagbeuk 
en dat tussen de woningen de voorkeur uitgaat naar een groene erfscheiding met een 
maximale hoogte van 2 m. Er is een voorkeur uitgesproken, omdat deze groene 
afscheiding op verschillende manier kan worden ingevuld.  
De bepalingen ten aanzien van de geluidwerende voorzieningen zijn aangepast.  

 
WIJZIGINGEN NAAR AANLEIDING VAN HET VOOROVERLEG MET INSTANTIES 
Het vooroverleg heeft geleid tot de onderstaande wijzigingen in het concept 
ontwerpbestemmingsplan Odijk – Ter Borch. 
 
Toelichting 
Paragraaf 4.7 Externe veiligheid 
Berekening en verantwoording groepsrisico naar aanleiding van de aardgastransportleiding 
toegevoegd. De berekening is als bijlage bijgevoegd.  
De snelweg A12 is als risicobron meegenomen. Het toxische scenario is beschouwd en 
maatregelen zijn aangegeven. 
De risico’s van een mogelijke BLEVE op de N229 zijn meegenomen. Evenals eventuele 
maatregelen. 
Voor overstromingsgevaar is verwezen naar artikel 1.13 van de Provinciale Verordening. 
 
Paragraaf 5.2.2 Bestemmingsregels 
Toelichting opgenomen over wat wordt bedoeld met achter de gevellijn. 
Toelichting opgenomen over de waterberging binnen de bestemming Tuin.  
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Bijlage beeldkwaliteitsplan 
Het beeldkwaliteitsplan is op de volgende punten aangepast: 

- Uitsluiting dubbele oriëntatie toegelicht; 
- Verspringende rooilijn; 
- Geen herhaalplannen; 
- Één architectuurstijl; 
- Daken; 
- Kleuren en materialen; 
- Groene erfafscheidingen. 

 
Regels 
In de bestemming Tuin is de aanduiding Waterberging toegevoegd.  
Bij de bestemming ‘Wonen’ is toegevoegd dat de voorgevel van de woning op of 1 meter 
achter de gevellijn moet worden gerealiseerd.  
 
Verbeelding 
De waterberging is door middel van de bestemming ‘Tuin’, met de aanduiding 
‘waterberging’ aangegeven.  
 



P.M. Raadsbesluit 



Odijk Ter Borch

Ontwerpbestemmingsplan 
Mei 2021



Opdrachtgever: 

Heilijgers Projectontwikkeling bv
Postbus 340
3800 AH Amersfoort
 
Planadviseur: 

Adviesbureau Haver Droeze BNT 
Muurhuizen 165 
3811 EG Amersfoort 
(033) 416 35 35 
www.haverdroeze.nl 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Document informatie: 
Titel:  bestemmingsplan Odijk Het Burgje 1, Gemeente Bunnik
Rapporttype: Toelichting, regels 
IMRO-IDN: NL.IMRO.0312.ODKTerBorch-on01
Ontwerp: mei 2021
Vaststelling: 13 juli 2021
 
Beknopte inhoud: 
Herziening van het bestemmingsplan Vinkenburg ten behoeve van de realisatie van drie vrijstaande 
woningen. 

2  bestemmingsplan Odijk Ter Borch (vastgesteld)



Inhoudsopgave

Regels          5

Hoofdstuk 1  Inleidende regels      6
Artikel 1  Begrippen        6
Artikel 2  Wijze van meten       10

Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels     11
Artikel 3  Tuin         11
Artikel 4  Verkeer         12
Artikel 5  Water         13
Artikel 6  Wonen         14
Artikel 7  Waarde - Archeologie - 3      17

Hoofdstuk 3  Algemene regels      20
Artikel 8  Anti-dubbeltelregel       20
Artikel 9  Algemene bouwregels       21
Artikel 10  Algemene gebruiksregels      22
Artikel 11  Algemene afwijkingsregels      23
Artikel 12  Overige regels        24

Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels     25
Artikel 13  Overgangsrecht        25
Artikel 14  Slotregel        26

Adviesbureau Haver Droeze BNT  3



4  bestemmingsplan Odijk Ter Borch (vastgesteld)



Regels

Adviesbureau Haver Droeze BNT  5



Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

1.1  plan
het bestemmingsplan Odijk Ter Borch van de gemeente Bunnik ;

1.2  bestemmingsplan
de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand 
NL.IMRO.0312.ODKTerBorch-va01 met de bijbehorende regels (en eventuele bijlagen);

1.3  aanduiding
een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels 
regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden;

1.4  aanduidingsgrens
de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;

1.5  aan huis verbonden beroep
het uitoefenen van een beroep aan huis of de beroepsmatige verlening van diensten aan huis op 
administratief, juridisch, (para)medisch, therapeutisch, kunstzinnig, ontwerptechnisch, adviesgevend of 
daarmee gelijk te stellen terrein, waarbij de woning in overwegende mate haar woonfunctie behoudt en 
dat een ruimtelijke uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is;

1.6  bebouwing
één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde;

1.7  bebouwingspercentage
het deel van het maatvoeringsvlak dat bebouwd mag worden, uitgedrukt in procenten;

1.8  bedrijfsactiviteiten aan huis
het in een woning op bedrijfsmatige wijze uitoefenen van activiteiten, waarbij de woning in overwegende 
mate de woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking en/of uitstraling heeft die met de 
woonfunctie in overeenstemming is;

1.9  bestaande (bedrijfs)bebouwing, inhoud, hoogte etc.
(bedrijfs)bebouwing, inhoud, [...], hoogte, die op het tijdstip van inwerkingtreding van het 
bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een 
(omgevings)vergunning voor bouwen, met uitzondering van bebouwing, inhoud, [...], hoogte, die 
weliswaar bestaat op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar is gebouwd zonder vergunning 
en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsregels van dat plan;

1.10  bestemmingsgrens
de grens van een bestemmingsvlak;

1.11  bestemmingsvlak
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.12  bijbehorende bouwwerken (bijgebouwen/aan- en uitbouwen/overkappingen)
(bedrijfs)bebouwing, inhoud, [...], hoogte, die op het tijdstip van inwerkingtreding van het 
bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een 
(omgevings)vergunning voor bouwen, met uitzondering van bebouwing, inhoud, [...], hoogte, die 
weliswaar bestaat op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar is gebouwd zonder vergunning 
en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsregels van dat plan;
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1.13  bouwen
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een 
bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats;

1.14  bouwgrens
de grens van een bouwvlak;

1.15  bouwlaag
een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte liggende 
vloeren (of horizontale balklagen) is begrensd en waarvan de lagen een nagenoeg gelijk omvang hebben, 
zulks met inbegrip van de begane grond en met uitsluiting van kelder, onderbouw, dakopbouw en/of 
zolder;

1.16  bouwperceel
een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende 
bebouwing is toegelaten;

1.17  bouwperceelgrens
een grens van een bouwperceel;

1.18  bouwvlak
een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde 
gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten;

1.19  bouwwerk
elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct hetzij 
indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond;

1.20  dak
iedere bovenbeëindiging van een gebouw of een overkapping;

1.21  detailhandel
het bedrijfsmatig te koop aanbieden (waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop), verkopen, verhuren 
(danwel soortgelijke transacties) en/of leveren van goederen, aan personen die goederen kopen of huren 
voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit;

1.22  dove gevel
een bouwkundige constructie waarin geen te openen delen aanwezig zijn en met een in NEN 5077 
bedoelde karakteristieke geluidwering die te minste gelijk is aan het verschil tussen de geluidsbelasting 
van die constructie en 33 dB, alsmede een bouwkundige constructie waarin alleen bij uitzondering te 
openen delen aanwezig zijn, mits de delen niet direct grenzen aan een geluidsgevoelige ruimte;

1.23  erf
al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een hoofdgebouw en dat 
in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat gebouw, en voor zover het 
bestemmingsplan deze inrichting niet verbiedt;

1.24  erfafscheiding
de afbakening van een erf of perceel van een ernaast gelegen erf of van de openbare ruimte. De 
erfafscheiding heeft een natuurlijke vorm, bijvoorbeeld een haag of een heg of een groene uitstraling, 
zoals een open constructie met klimplanten. Wanneer ter plaatse van een erfafscheiding tevens een 
geluidwerende voorziening wordt gerealiseerd, heeft deze een groene uitstraling;

1.25  erker
een uitbouw aan een woning, die zich bevindt aan de voor- of zijgevel of beide, van een woning en welke 
ondergeschikt is aan het hoofdgebouw;
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1.26  gebouw
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden 
omsloten ruimte vormt;

1.27  geluidsscherm
een geluidwerende voorziening in de vorm van bijvoorbeeld een scherm of een wal;

1.28  hoofdgebouw
gebouw, of gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de geldende of 
toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer gebouwen op het perceel aanwezig zijn, gelet 
op die bestemming het belangrijkst is;

1.29  huishouden
onder een huishouden wordt verstaan een alleenstaande, dan wel twee of meer personen die een 
duurzame gemeenschappelijke huishouding voeren of willen voeren;

1.30  overkapping
een bouwwerk, geen gebouw zijnde, voorzien van een gesloten dak en met aan ten hoogste één zijde 
een wand;

1.31  peil
a. bij gebouwen: de bovenkant van de afgewerkte vloer op de begane grond; 
b. bij bouwwerken, geen gebouwen zijnde: de gemiddelde hoogte van het rondom afgewerkte 
terrein ter plaatse van de bouw;

1.32  prostitutie
het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen 
vergoeding;

1.33  seksinrichting
een voor publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in omvang alsof zij bedrijfsmatig 
was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch pornografische aard 
plaatsvinden. Onder seksinrichting wordt in ieder geval verstaan: een (raam)prostitutiebedrijf, een 
seksbioscoop, een seksautomatenhal, een sekstheater, een parenclub, een privé-huis of een erotische 
massagesalon, al dan niet in combinatie met elkaar;

1.34  straatmeubilair
de bij of op de weg behorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zoals abri´s, afvalbakken, 
(ondergrondse) afvalcontainers, alarmeringsinstallaties met bijbehorende antennes, bloemen- of 
plantenbakken, brandkranen, draagconstructies voor reclame, fietsenrekken, gedenktekens, 
lichtmasten, parkeermeters, pinboxen, schakelkasten, speeltoestellen, straatverlichting, telefooncellen 
met bijbehorende antennes, urinoirs, verkeersborden, verkeersgeleiders, verkeerslichten, 
informatieborden, voorwerpen van beeldende kunst, wegbewijzering. Onder straatmeubilair worden niet 
begrepen verkooppunten voor motorbrandstoffen;

1.35  verbeelding
de analoge en digitale voorstelling van de in het bestemmingsplan opgenomen digitale ruimtelijke 
informatie;

1.36  vloeroppervlakte
de totale oppervlakte van hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken op de begane grond;

1.37  voorgevel
de naar de openbare weg gekeerde gevel van een gebouw of, indien het een gebouw betreft met meer 
dan één naar de weg gekeerde gevel, de gevel die kennelijk als zodanig moet worden;
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1.38  voorgevelrooilijn
denkbeeldige lijn die strak langs de voorgevel van een gebouw loopt tot aan de zijdelingse 
bouwperceelsgrenzen;

1.39  vrijstaand
een bouwmassa bestaande uit één vrijstaand hoofdgebouw;

1.40  woning
een complex van ruimten, geschikt en bestemd voor de huisvesting van niet meer dan één huishouden, 
waaronder begrepen eventueel gemeenschappelijk gebruik van bepaalde ruimten;

1.41  wooneenheid
een eenheid bestemd voor de huisvesting van één huishouden in een gebouw of deel van een gebouw, 
dat blijkens zijn indeling en inrichting bestemd is voor de huisvesting van één huishouden;

1.42  zijgevel
een gevel van een hoofdgebouw, niet zijnde een voor- of achtergevel;
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Artikel 2  Wijze van meten
Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1  de dakhelling:
langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak.

2.2  de goothoogte van een bouwwerk:
vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te 
stellen constructiedeel.

2.3  de inhoud van een bouwwerk:
tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de 
scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen.

2.4  de bouwhoogte van een bouwwerk:
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met 
uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard 
daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen.

2.5  de oppervlakte van een bouwwerk:
tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd 
op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk.

2.6  de bouwdiepte
vanaf het peil tot aan de onderkant van de laagst gelegen vloer, de fundering niet meegerekend.

2.7  ondergeschikte bouwdelen
bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte bouwdelen als 
plinten, pilasters, liftschachten, hemelwaterafvoeren, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, 
schoorstenen, gevel- en kroonlijsten, luifels, lichtkappen/-koepels, balkons, bordessen, (brand)trappen, 
balkonhekken en overstekende daken buiten beschouwing gelaten, mits de overschrijding van de bouw-, 
c.q. bestemmingsgrenzen niet meer dan 1 meter bedraagt.

2.8  peil
a. voor een bouwwerk op een perceel waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst, mag het peil 

niet hoger worden gesitueerd dan 20 centimeter boven de hoogte van de kruin van de weg ter 
plaatse van die hoofdtoegang;

b. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst, mag 
het peil niet hoger worden gesitueerd dan 20 centimeter boven de gemiddelde hoogte van het 
rondom afgewerkte terrein ter plaatse van de bouw.
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Tuin

3.1  Bestemmingsomschrijving
De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. tuinen behorende bij de op de aangrenzende gronden gelegen gebouwen;
b. perceelsontsluitingen en overige terreinverhardingen;
c. parkeervoorzieningen
d. ter plaatse van de aanduiding 'waterberging' tevens voor waterberging.

3.2  Bouwregels
Voor het bouwen gelden de volgende regels:
Op de voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde toegestaan, 
met een bouwhoogte van maximaal 1 meter, met dien verstande dat:
a. een overkapping boven de voordeur is toegestaan, mits:

1. de breedte maximaal 120% bedraagt van de breedte van de entreepartij;
2. de lengte niet meer dan 1,50 meter bedraagt, gemeten uit de voorgevel van het gebouw waaraan 

wordt aangebouwd;
3. het om een open constructie zonder zijwanden gaat;
4. de bouwhoogte niet meer dan 3 meter bedraagt.

b. een erker aan de voorgevel of zijgevel van een hoofdgebouw is toegestaan, mits:
1. de diepte, gemeten uit de betreffende gevel(s) van het gebouw, niet meer dan 1,5 m bedraagt;
2. de gezamenlijke oppervlakte van de erker(s) bij elke woning niet meer dan 6m² bedraagt;
3. een erker niet meer dan 1 bouwlaag heeft;
4. de bouwhoogte niet meer bedraagt dan de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw waaraan de 

erker wordt aangebouwd;
c. per woning maximaal 1 vlaggenmast is toegestaan met een bouwhoogte van maximaal 8 meter;
d. ter plaatse van de aanduiding 'erfafscheiding' een erfafscheiding van maximaal 2 meter is 

toegestaan.

3.3  Afwijken van de bouwregels
Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van het 
bepaalde in artikel 3.2 ten behoeve van het bouwen van erf- en terreinafscheidingen op een afstand van 
tenminste 1 meter achter (het verlengde van) de voorgevellijn van het hoofdgebouw tot een hoogte van 2 
meter, mits:
a. de erf- of terreinafscheiding een open constructie is voor klimbeplanting;
b. de erf- of terreinafscheiding met gesloten constructie naast één of meer zijgevels wordt geplaatst 

met een maximum lengte van 20 meter, en de erf- of terreinafscheiding kwalitatief hoogwaardig is. 
Dit is ter beoordeling aan de welstandscommissie;

c. er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het straat- en bebouwingsbeeld;
d. de verkeersveiligheid op de aangrenzende wegen niet in het geding komt.
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Artikel 4  Verkeer

4.1  Bestemmingsomschrijving
De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. wegen, straten, en paden met een verkeers- en verblijfsfunctie;
b. voet- en rijwielpaden;
c. parkeervoorzieningen;
d. groenvoorzieningen;
e. bermen en beplanting, waaronder begrepen water en waterberging;
f. straatmeubilair, speelvoorzieningen en objecten van beeldende kunst;
g. terrassen;
h. (ondergrondse) afvalverzamelvoorzieningen;

alsmede voor:
i. daarbij behorende voorzieningen zoals geluidswerende voorzieningen, nutsvoorzieningen en 

voorzieningen voor het openbaar vervoer.

4.2  Bouwregels
Voor het bouwen gelden de volgende regels:

Op de voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
toegestaan, met een bouwhoogte van niet meer dan 3 meter.

4.3  Afwijken van de bouwregels
Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van het 
bepaalde in artikel 4.2, voor speeltoestellen en objecten van beeldende kunst tot een bouwhoogte van 
maximaal 5 meter, mits:
a. de verkeersveiligheid daardoor niet wordt belemmerd;
b. het gebruik van de aangrenzende bestemmingen daardoor niet onevenredig wordt gehinderd.
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Artikel 5  Water

5.1  Bestemmingsomschrijving
De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. waterberging;
b. waterhuishouding;
c. waterlopen;
d. vaarwegen;
e. groenvoorzieningen, onder andere in de vorm van natuurvriendelijke oevers en taluds;
f. waterstaatkundige kunstwerken, zoals duikers, bruggen en steigers.

5.2  Bouwregels
Voor het bouwen gelden de volgende regels:

Op de voor 'Water' aangewezen gronden zijn uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
toegestaan, met een bouwhoogte van niet meer dan 4 meter.
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Artikel 6  Wonen

6.1  Bestemmingsomschrijving
De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. wonen in een woning, al dan niet in combinatie met een aan huis verbonden beroep of 

bedrijfsactiviteiten aan huis;
b. erven en tuinen;
c. daarbij behorende voorzieningen zoals verhardingen ten behoeve van erfontsluiting, 

parkeervoorzieningen en waterberging.

6.2  Bouwregels

6.2.1  Algemeen
a. ter plaatse van de aanduiding 'vrijstaand', mogen uitsluitend vrijstaande woningen worden gebouwd;
b. het totaal aantal woningen per bouwvlak mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 

'maximum aantal wooneenheden'.

6.2.2  Hoofdgebouwen
a. hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
b. de horizontale bouwdiepte van een woning mag ten hoogste 15 meter bedragen 
c. de goothoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de verbeelding is weergegeven;
d. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de verbeelding is weergegeven;
e. ter plaatse van de aanduiding 'gevellijn', dient de (voor)gevel van het hoofdgebouw op de aangeduide 

gevellijn, of 1 m daarachter te worden gebouwd.

6.2.3  Bijbehorende bouwwerken
a. bijbehorende bouwwerken mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd;
b. de gezamenlijke oppervlakte van bij eenzelfde hoofdgebouw behorende bijbehorende bouwwerken 

mag niet meer bedragen dan in onderstaande tabel is aangegeven:

Oppervlakte bouwperceel Maximale gezamenlijke oppervlakte bijbehorende 
bouwwerken

215 m2 of kleiner 50 m2

groter dan 215 m2 50 m2 + 5% van het bouwperceel tot een maximum van 70 m2

c. in aanvulling op het bepaalde in artikel 6.2.3 onder b geldt dat het bouwperceel buiten het 
hoofdgebouw nooit voor meer dan 60% mag worden bebouwd;

d. bijbehorende bouwwerken, dienen op een afstand van tenminste 1 meter achter de voorgevellijn van 
het hoofdgebouw te worden gebouwd;

e. bijbehorende bouwwerken, dienen op een afstand van tenminste 2,6 meter van de zijdelingse 
perceelsgrens te worden gebouwd;

f. de goothoogte van aangebouwde bijbehorende bouwwerken mag niet meer dan 0,60 meter boven de 
vloer van de eerste verdieping van het hoofdgebouw liggen;

g. de bouwhoogte van aangebouwde bijbehorende bouwwerken mag niet meer dan 6 meter bedragen;
h. de goothoogte van vrijstaande bijbehorende bouwwerken mag niet meer dan 3,3 meter bedragen;
i. de bouwhoogte van vrijstaande bijbehorende bouwwerken mag niet meer dan 5 meter bedragen;
j. de bouwhoogte van overkappingen mag niet meer dan 3 meter bedragen;
k. in afwijking van het bepaalde in lid 9.2.3, onder d is een overkapping boven de voordeur toegestaan, 

mits:
1. de breedte maximaal 120% bedraagt van de breedte van de entreepartij;
2. de horizontale diepte niet meer dan 1,50 meter bedraagt, gemeten uit de voorgevel van het 

gebouw waaraan wordt aangebouwd;
3. het om een open constructie zonder zijwanden gaat;
4. de bouwhoogte niet meer dan 3 meter bedraagt.

l. in afwijking van het bepaalde in artikel 6.2.3 onder d is een erker aan de voorgevel of zijgevel van 
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een hoofdgebouw toegestaan, mits:
1. de diepte, gemeten uit de betreffende gevel(s) van het gebouw, niet meer dan 1,5 m bedraagt;
2. de gezamenlijke oppervlakte van de erker(s) bij elke woning niet meer dan 6 m² bedraagt;
3. een erker niet meer dan 1 bouwlaag heeft;
4. de bouwhoogte niet meer bedraagt dan de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw waaraan de 

erker wordt aangebouwd.

6.2.4  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet zijnde overkappingen
a. de bouwhoogte van een pergola mag niet meer bedragen dan 3 meter;
b. de bouwhoogte van een vlaggenmast mag niet meer bedragen dan 8 meter;
c. de bouwhoogte van een geluidsscherm mag niet meer bedragen dan 2 meter;
d. de bouwhoogte van overige andere bouwwerken, mag voor de voorgevellijn van het hoofdgebouw niet 

meer dan 1 meter bedragen en achter de voorgevellijn niet meer dan 2 meter.

6.2.5  Voorwaardelijke verplichting
a. een omgevingsvergunning voor het bouwen van een nieuwe woning kan alleen worden verleend 

indien sprake is van een goedgekeurd plan voor de landschappelijke inrichting van het terrein. Een 
en ander ter beoordeling van het bevoegd gezag;

b. de landschappelijke inpassing dient binnen 1 jaar na het gereed komen van de woning te zijn 
gerealiseerd; 

c. ter plaatse van de aanduiding 'Overige zone - Voorwaardelijke verplichting' geldt dat het gebruik 
volgens de bestemming(en) alleen is toegestaan als de woning aan de zuidoostzijde is voorzien van 
een dove gevel, dan wel van een akoestische voorziening waarmee de geluidbelasting afkomstig van 
de N410 Burgweg wordt gereduceerd tot 53 dB (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh). Door middel van 
een akoestisch onderzoek dient dit aangetoond te worden. Indien niet aan deze voorwaardelijke 
verplichting wordt voldaan is het als zodanig gebruiken van de betreffende gronden in strijd met deze 
bestemming.

6.3  Nadere eisen
Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de situering en afmetingen van de 
bebouwing ten behoeve van:
a. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
b. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
c. de verkeersveiligheid.

6.4  Afwijken van de bouwregels
Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 6.2.4 onder 
c, ten behoeve van het bouwen van erf- en terreinafscheidingen vóór de voorgevellijn van een 
hoofdgebouw tot een hoogte van 2 meter, mits:
a. de erf- of terreinafscheiding een open constructie is voor klimbeplanting;
b. de erfafscheiding met gesloten constructie niet naast een zijgevel wordt geplaatst en de erf- of 

terreinafscheiding kwalitatief hoogwaardig is. Dit ter beoordeling aan de welstandscommissie;
c. de erf- of terreinafscheiding met gesloten constructie naast één of meer zijgevels wordt geplaatst 

met een maximum lengte van 20 meter, en de erf- of terreinafscheiding kwalitatief hoogwaardig is. 
Dit is ter beoordeling aan de welstandscommissie.

6.5  Specifieke gebruiksregels

6.5.1  Beroep of bedrijf aan huis
Een woning mag worden gebruikt voor de uitoefening van een aan huis verbonden beroep of 
bedrijfsactiviteiten aan huis, mits:
a. niet meer dan 30% van de vloeroppervlakte van de gebouwen daarvoor wordt aangewend met een 

maximum van 60 m²;
b. het beroep of bedrijf aan huis door de bewoner zelf wordt uitgeoefend;
c. het gebruik geen invloed heeft op de normale afwikkeling van het verkeer en geen onevenredige 

parkeerdruk veroorzaakt;
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d. uitsluitend bedrijfsactiviteiten aan huis zijn toegestaan voor zover deze zijn genoemd in de bij deze 
regels behorende 'Lijst van beroeps- en bedrijfsactiviteiten aan huis', dan wel naar hun aard en 
invloed vergelijkbaar zijn met de in de Staat genoemde activiteiten;

e. er geen detailhandel plaatsvindt;
f. per beroeps- of bedrijfsuitoefening maximaal 1 reclamebord aan de gevel of op het bouwperceel is 

toegestaan van maximaal 0,25 m²;
g. er geen buitenopslag plaatsvindt.

6.5.2  Strijdig gebruik
Als gebruik in strijd met dit bestemmingsplan wordt in ieder geval aangemerkt het gebruik van een 
woning voor de huisvesting van meer dan één huishouden.

16  bestemmingsplan Odijk Ter Borch (vastgesteld)



Artikel 7  Waarde - Archeologie - 3

7.1  Bestemmingsomschrijving
De voor 'Waarde - Archeologie - 3' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar vookomende 
bestemming(en), mede bestemd voor de bescherming van gronden met een hoge archeologische 
verwachting, waarbij de bestemming 'Waarde - Archeologie - 3' voorrang heeft op de andere daar 
voorkomende bestemming(en). 

7.2  Bouwregels
Voor het bouwen gelden de volgende regels:

7.2.1  Verbod
Het is verboden om te bouwen of te laten bouwen op de voor 'Waarde - Archeologie - 3' mede bestemde 
gronden.

7.2.2  Uitzonderingen
Het onder 7.2.1 genoemde verbod is niet van toepassing als aan één van de onderstaande voorwaarden 
wordt voldaan:
a. bebouwing waarbij de bodem tot maximaal 0,50 meter onder het bestaande maaiveld wordt geroerd 

en die kan worden gebouwd krachtens de andere daar voorkomende bestemming(en);
b. bebouwing waarvan de oppervlakte niet meer dan 500 m² bedraagt en die kan worden gebouwd 

krachtens de andere daar voorkomende bestemmingen;
c. de verbouwing en/of sloop- en nieuwbouw van bestaande bebouwing krachtens de andere daar 

voorkomende bestemming(en), mits:
1. de bestaande fundering wordt gebruikt;
2. de bestaande oppervlakte niet wordt uitgebreid.

d. het gronden betreft waarvan kan worden aangetoond dat reeds verstoring heeft plaatsgevonden die 
dieper reikt dan de te verwachten archeologische vondstlaag; bij de beoordeling hiervan kan het 
bevoegd gezag advies inwinnen bij een archeologisch deskundige.

7.3  Afwijken van de bouwregels

7.3.1  Afwijken
Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van het 
verbod in 7.2.1 voor het bouwen volgens de andere daar voorkomende bestemming(en), mits:
a. op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat ter plaatse geen behoudenswaardige 

archeologische waarden aanwezig zijn, of;
b. op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat de archeologische waarden niet worden 

verstoord, of;
c. op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat de archeologische waarden afdoende 

kunnen worden beschermd middels het verbinden van voorschriften als bedoeld in 7.3.2 aan de 
vergunning.

7.3.2  Beperkingen
Het bevoegd gezag kan de omgevingsvergunning als bedoeld in 7.3.1 onder beperkingen verlenen en de 
volgende voorschriften aan de vergunning verbinden:
a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de archeologische waarden in 

de bodem kunnen worden behouden;
b. de verplichting tot het doen van opgravingen; 
c. de verplichting de activiteit, die leidt tot de bodemverstoring te laten begeleiden door een 

archeologisch deskundige.
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7.3.3  Advies
Alvorens het bevoegd gezag besluit om af te wijken met een omgevingsvergunning als bedoeld in 7.3.1 
wint zij schriftelijk advies in bij een archeologisch deskundige omtrent de vraag of door het verlenen van 
de vergunning archeologische waarden (kunnen) worden aangetast, en welke voorschriften aan de 
vergunning moeten worden verbonden.

7.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden

7.4.1  Verbod
Het is verboden om op de voor 'Waarde - Archeologie - 3' aangewezen gronden de volgende werken en 
werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning 
van het bevoegde gezag:
a. het ophogen en ontgraven van de bodem;
b. het uitvoeren van grondwerkzaamheden, waartoe worden gerekend afgraven, woelen, mengen, 

diepploegen, egaliseren en ontginnen van gronden, alsmede het aanleggen van drainage;
c. het scheuren van grasland;
d. het aanleggen, dempen, dan wel verdiepen, vergroten of anderszins herprofileren van waterlopen, 

vijvers, sloten, greppels en andere wateren;
e. het verlagen of verhogen van het waterpeil, tenzij dit een maatregel is van het bevoegde waterschap;
f. het aanleggen of uitbreiden van oppervlakteverhardingen, zoals wegen, paden, banen of 

parkeergelegenheden;
g. het aanleggen of verwijderen van ondergrondse transport-, energie-, telecommunicatie- of andere 

leidingen en de daarmee verband houdende constructies;
h. het aanbrengen van diepwortelende bomen en/of beplanting;
i. het rooien van diepwortelende bomen en/of beplanting, waarbij de stobben worden verwijderd.

7.4.2  Uitzonderingen
Het onder 7.4.1genoemde verbod is niet van toepassing als aan één van de onderstaande voorwaarden 
wordt voldaan: 
a. het werken of werkzaamheden betreft waarbij de bodem tot maximaal 0,50 meter onder het 

bestaande maaiveld wordt geroerd; 
b. de werken of werkzaamheden een oppervlakte hebben van niet meer dan 500 m², met dien 

verstande dat deze uitzonderingsbepaling niet geldt indien in de periode van 24 maanden voor de 
datum van de werken of werkzaamheden deze uitzonderingsbepaling van toepassing is geweest op 
aangrenzende terreinen of terreinen op een afstand van minder dan 25 meter van het terrein waar de 
werken of werkzaamheden zijn voorzien;

c. de werken en of werkzaamheden het normale onderhoud en beheer betreffen;
d. de werken of werkzaamheden reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van inwerkingtreding van het 

bestemmingsplan;
e. de werken of werkzaamheden mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning;
f. de werken en werkzaamheden het archeologisch onderzoek betreffen;
g. het gronden betreft waarvan kan worden aangetoond dat reeds verstoring heeft plaatsgevonden die 

dieper reikt dan de te verwachten archeologische vondstlaag; bij de beoordeling hiervan kan het 
bevoegd gezag advies inwinnen bij een archeologisch deskundige.

7.4.3  Toetsingscriteria
De omgevingsvergunning als bedoeld in 7.4.1 wordt slechts verleend indien:
a. op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat ter plaatse geen behoudenswaardige 

archeologische waarden aanwezig zijn, of;
b. op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat de archeologische waarden als gevolg van 

de werken of werkzaamheden niet worden verstoord, of;
c. op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat de archeologische waarden afdoende 

kunnen worden beschermd middels het verbinden van voorschriften als bedoeld in 7.4.4 aan de 
vergunning.
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7.4.4  Voorwaarden
Het bevoegd gezag kan de vergunning als bedoeld in 7.4.1 onder beperkingen verlenen en de volgende 
voorschriften aan de vergunning verbinden:
a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de archeologische waarden in 

de bodem kunnen worden behouden;
b. de verplichting tot het doen van opgravingen; 
c. de verplichting de activiteit, die leidt tot de bodemverstoring te laten begeleiden door een 

archeologisch deskundige.

7.4.5  Advies
Alvorens het bevoegd gezag beslist over een omgevingsvergunning als bedoeld in 7.4.1 wint zij 
schriftelijk advies in bij een archeologisch deskundige, omtrent de vraag of door het verlenen van de 
vergunning archeologische waarden (kunnen) worden aangetast, en welke voorschriften aan de 
vergunning moeten worden verbonden.

7.5  Wijzigingsbevoegdheid

7.5.1  Verwijderen bestemming
Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen en de bestemming 'Waarde - Archeologie - 3' 
geheel of gedeeltelijk verwijderen, indien op basis van een nader archeologisch onderzoek is gebleken 
dat de archeologische waarden van de gronden niet behoudenswaardig zijn of niet langer aanwezig zijn, 
of als gronden ingevolge artikel 3 van de Monumentenwet 1988 zijn beschermd. 
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Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 8  Anti-dubbeltelregel
Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is 
gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten 
beschouwing.
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Artikel 9  Algemene bouwregels

9.1  Bestaande en afwijkende maatvoering
a. Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van de maatvoering en situering van gebouwen 

gelden de bouwregels, zoals die onder de bestemmingen en algemene bouwregels zijn 
voorgeschreven, dan wel de bestaande overschrijding daarvan, zoals deze op het tijdstip van 
inwerkingtreding van dit bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, of kan worden gebouwd 
krachtens een (omgevings)vergunning voor het bouwen.

b. Het bepaalde in artikel 9.1 onder a. geldt niet voor bouwwerken die weliswaar bestaan op het 
tijdstip van inwerkingtreding van dit bestemmingsplan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in 
strijd met het daarvoor geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de  overgangsbepalingen 
van dat plan.

c. In geval van herbouw is het bepaalde in artikel 9.1 onder a, uitsluitend van toepassing indien 
herbouw op dezelfde plaats geschiedt.

9.2  Ondergronds bouwen
Voor het bouwen van ondergrondse bouwwerken gelden de volgende regels:
a. ondergrondse bouwwerken zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van bovengrondse bebouwing, met 

uitzondering van:
1. ondergeschikte bouwdelen, zoals voorzieningen voor ventilatie en daglichttoetreding, mits de 

overschrijding niet meer dan 1 meter bedraagt;
2. de verdiepte afvalcontainers als bedoeld in artikel 4.1 onder h.

b. de bouwdiepte van het ondergrondse bouwwerk mag niet meer bedragen dan 4 meter;
c. burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in artikjel 9.2 onder b 

voor een bouwdiepte van het ondergrondse bouwwerk van maximaal 10 meter, mits uit een 
onderzoeksrapport is gebleken dat hydrologische belangen niet worden geschaad en de 
waterbeheerder hierover heeft geadviseerd.
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Artikel 10  Algemene gebruiksregels
Onder het verbod op gebruik in strijd met het bestemmingsplan, zoals bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder 
c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, wordt in ieder geval begrepen:
a. het (laten) gebruiken van een bijbehorend bouwwerk bij een woning voor bewoning;
b. opslagdoeleinden, anders dan in verband met het toegelaten gebruik, waarbij in ieder geval als 

strijdig gebruik wordt aangemerkt: brand- en explosiegevaarlijke opslag, waaronder opslagruimte 
voor vuurwerk;

c. het (laten) plaatsen en/of geplaatst houden van onderkomens;
d. het (laten) storten en/of (laten) lozen van puin, vuil of andere vaste of vloeibare afvalstoffen;
e. het (laten) gebruiken van de gebouwen voor een seksinrichting;
f. (raam)prostitutie;
g. andere doeleinden dan waarvoor het bevoegd gezag een omgevingsvergunning heeft verleend.
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Artikel 11  Algemene afwijkingsregels
Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van het 
bepaalde in deze regels of de aanwijzingen op de verbeelding voor:
a. het toestaan van een bedrijf aan huis dat niet is genoemd in de 'Lijst van beroeps- en 

bedrijfsactiviteiten aan huis', maar dat naar zijn aard en invloed op de omgeving kan worden geacht 
te behoren tot een groep van rechtstreeks toegelaten gelijkwaardige bedrijfsactiviteiten;

b. een geringe overschrijding van de bestemmings- en/of bouwgrenzen en/of aanduidingsgrenzen, 
indien een onnauwkeurigheid of de feitelijke toestand van het terrein daartoe aanleiding geeft, of 
indien een rationele verkaveling van de gronden een geringe overschrijding vergt, mits de grens of 
grenzen met niet meer dan 5 meter worden overschreden;

c. een geringe overschrijding van de voorgeschreven maten, afmetingen en percentages, mits:
1. deze voorgeschreven maten, afmetingen en percentages met niet meer dan 10% worden 

overschreden, en;
2. maximaal 10% overschrijding van de maximale goothoogte en hoogte van gebouwen, alleen 

wordt toegestaan indien deze afwijking noodzakelijk is om de voorgeschreven verdiepingshoogte 
uit het bouwbesluit te kunnen realiseren of om, in geval van een aanbouw, aan te kunnen sluiten 
op de reeds bestaande plafondhoogte of goot)hoogte;

3. maximaal 10% overschrijding van de maximale hoogte van een woning, alleen wordt toegestaan 
als de dakhelling maximaal 50 graden bedraagt en de nok niet wordt afgeplat;

4. maximaal 10% overschrijding van de maximale hoogte van carports en pergola's alleen wordt 
toegestaan om aan te kunnen sluiten bij de bestaande (goot)hoogte van een woning of van een 
bijbehorend bouwwerk.

d. het omzetten van een zelfstandige woonruimte naar onzelfstandige woonruimte (kamerbewoning), 
mits:
1. de omzetting niet leidt tot een ontoelaatbare inbreuk op het woon- en leefmilieu;
2. de omzetting geen onevenredige negatieve invloed heeft op de verkeersintensiteit en 

-afwikkeling en op de parkeerbalans in de omgeving.
e. ten behoeve van het bouwen van antennemasten tot een hoogte van 20 m.
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Artikel 12  Overige regels

12.1  Parkeren
a. een nieuw bouwwerk, verandering van een bouwwerk, verandering van gebruik van een bouwwerk of 

van gronden - al dan niet gecombineerd - waarvan een behoefte aan parkeergelegenheid wordt 
verwacht, is niet toegestaan wanneer binnen het plangebied niet in voldoende parkeergelegenheid is 
voorzien en in stand wordt gehouden;

b. bij een omgevingsvergunning, dan wel bij de beoordeling of het gebruik in overeenstemming is met 
het bestemmingsplan wordt aan de hand van de normen zoals opgenomen in de nota 
'Parkeernormen gemeente Bunnik' (maart 2019) bepaald of er sprake is van voldoende 
parkeergelegenheid. Indien deze nota gedurende de planperiode wordt gewijzigd, wordt rekening 
gehouden met deze wijziging;

c. het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van het 
bepaalde in artikel 12.1 onder a en b, mits dit geen onevenredige afbreuk doet aan de 
parkeersituatie.
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels

Artikel 13  Overgangsrecht

13.1  Overgangsrecht bouwwerken
a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in 

uitvoering is, danwel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor bouwen, en 
afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
2. na het tenietgaan ten gevolge van een calamiteit, geheel worden vernieuwd of veranderd, mits 

de aanvraag van de omgevingsvergunning voor bouwen wordt gedaan binnen 2 jaar na de dag 
waarop het bouwwerk is teniet gegaan.

b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde onder a een omgevingsvergunning 
verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld onder a met maximaal 
10%.

c. Het bepaalde onder a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip 
van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het 
daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsregels van dat plan.

13.2  Overgangsrecht gebruik
a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het 

bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld onder a, te veranderen of te 

laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking 
naar aard en omvang wordt verkleind.

c. Indien het gebruik, bedoeld onder a, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een 
periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te 
laten hervatten.

d. Het bepaalde in artikel 13.2 onder a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was 
met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsregels van dat plan.
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Artikel 14  Slotregel
Deze regels worden aangehaald als:
Regels van het bestemmingsplan Odijk Ter Borch.

26  bestemmingsplan Odijk Ter Borch (vastgesteld)



Bijlage 3: LIJST VAN BEROEPS‐ EN BEDRIJFSACTIVITEITEN AAN HUIS 

 

 

 

Uitoefening van (para‐)medische beroepen, waaronder: 

‐  individuele praktijk voor dierenarts, huisarts, psychiater, psycholoog, fysiotherapie of 

bewegingsleer, voedingsleer, mondhygiëne, tandheelkunde, logopedie, enz. 

 

Kledingmakerij, waaronder: 

‐  (maat)kledingmakerij en kledingverstelbedrijf; 

‐  woningstoffeerderij. 

 

Kantoorfunctie ten behoeve van bedrijvigheid die elders wordt uitgeoefend, zoals: 

‐  schoonmaakbedrijf, schoorsteenveegbedrijf, glazenwasserij, maar ook ten behoeve van 

bijvoorbeeld een groothandelsbedrijf. 

 

Reparatiebedrijfjes, waaronder: 

‐  schoen‐/lederwarenreparatiebedrijf; 

‐  uurwerkreparatiebedrijf; 

‐  goud‐ en zilverwerkreparatiebedrijf; 

‐  reparatie van kleine (elektrische) gebruiksgoederen; 

‐  reparatie van muziekinstrumenten; 

 

In ieder geval zijn autoreparatiebedrijven uitgezonderd. 

 

Advies‐ en ontwerpbureaus, waaronder individuele praktijk voor: 

‐  reclame ontwerp; 

‐  grafisch ontwerp; 

‐  architect. 

 

Computerservice‐ en informatietechnologiebedrijven  

waaronder mede verstaan internet‐ of telefonische detailhandel waarbij de levering elders 

plaatsvindt. 

 

(Zakelijke) dienstverlening, waaronder individuele praktijk voor: 

‐  notaris; 

‐  advocaat; 

‐  accountant; 

‐  assurantie‐/verzekeringsbemiddeling; 

‐  exploitatie en handel in onroerende zaken. 

 

Overige dienstverlening  

‐  kappersbedrijf; 

‐  schoonheidssalon. 

 



Maatschappelijk  

‐  kinderdagverblijf. 

 

Bedrijven  

een individuele ondernemer zoals een loodgieter, een schilder of een metselaar, zonder 

werkplaats. 

 

Onderwijs  

‐  autorijschool;    

‐  onderwijs niet in te delen naar specificatie, mits zonder werkplaats of laboratorium.  

 

Verkoop 

‐ verkoop van producten in het kader van de beroeps‐ of bedrijfsmatige activiteiten aan huis, 

zoals de verkoop van haarproducten in het kader van een kapsalon en de verkoop van 

sierraden in het kader van een zilver‐ en goudsmederij. 

‐ verkoop van ijsjes. 

‐ Internetverkoop, waarbij het afhalen  van de gekochte producten elders geschiedt.  

 

dan wel met voorgenoemde bedrijven naar de aard en de invloed op de omgeving gelijk  

te stellen bedrijvigheid. 

 




