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In 2008 is het agrarisch erf Hessenweg 234A te Leusden 
inclusief bijbehorende gronden (ca. 14,5 ha), aangekocht door 
Bureau Beheer Landbouwgronden in opdracht van de provincie 
Utrecht. De gronden zijn inmiddels via een kavelruil grotendeels 
toebedeeld aan een naburig melkveebedrijf (ca. 11 ha), een 
deel wordt gebruikt voor de herinrichting van het beekdal 
van de Modderbeek (ca. 0,5 ha). Het voormalig boerenerf, 
gelegen in de dorpsrand van Achterveld, met de naastgelegen 
gronden (ca. 3 ha) wordt te koop aangeboden via een openbare 
inschrijvingsprocedure, waarbij de toekomstige eigenaren worden 
‘uitgenodigd’ het erf als ‘Knooperf ’ te ontwikkelen. 

Aan aspirant kopers wordt gevraagd een plan voor ontwikkeling, 
herinrichting en herbestemming in te dienen en daarbij een 
prijs te bieden waarvoor zij het knooperf willen kopen om er het 
ingediende plan te realiseren. 

Het ‘Knooperfconcept’ is een nieuwe, nog in ontwikkeling zijnde 
aanpak voor erftransformaties in de provincie Utrecht en in de 
Gelderse Vallei.

Ontwikkeling als knooperf wil zeggen dat op het voormalige 
boerenerf:
• bebouwing wordt ontwikkeld voor nieuwe functies (wonen 

en/of zorg, recreatie, educatie, aan-huis-gebonden werk 
e.d.) in samenhang met (behoud en herstel van elementen 
in) het omringende landschap (lanen, paden, singels, water, 
houtopstanden), 

• waarbij tevens geborgd wordt dat onderhoud en beheer van het 
landschap duurzaam worden ondergebracht bij de eigenaren/
bewoners/gebruikers van de bebouwing op het knooperf.

1 Inleiding
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1.1 Publiek Programma van Eisen/Ontwikkelingskader
Met dit Publiek Programma van Eisen (PPvE) wordt aangegeven 
welke ambities de provincie Utrecht en de gemeente Leusden 
hebben met de ontwikkeling van het Knooperf Achterveldse 
Eng en welke eisen hieraan gesteld worden. Het PPvE geeft de 
kaders weer wat er op het erf mag en kan worden ontwikkeld en 
gevestigd. De verwachting is dat potentiële kopers/gegadigden 
zich uitgedaagd voelen om binnen deze kaders met plannen voor 
een nieuwe inrichting en bestemming te komen.
Het PPvE beschrijft de ruimtelijke kwaliteiten die vanuit 
publieke belangen geborgd moeten worden voor een kwalitatief 
hoogwaardige en zorgvuldige herontwikkeling van het erf. 
Het PPvE bevat de publieke eisen, bijzondere randvoorwaarden 
en de aandachtspunten waaraan bij ontwikkeling van het erf moet 
worden voldaan of waar anderszins rekening mee moet worden 
gehouden. Het gaat hierbij om eisen en ambities ten aanzien van 
omvang en grootte van (bouw) volumes en oppervlakken, maar 
ook om kwalitatieve eisen en ambities m.b.t. de functies wonen, 
werken, zorg, landschap, natuur, cultuurhistorie, recreatieve 
toegankelijkheid, ontsluiting, duurzaam beheer en onderhoud.

Ten behoeve van de ambities met betrekking tot versterking 
van de toegankelijkheid en beleefbaarheid van het buitengebied, 
duurzaam onderhoud van wandelpaden, versterken én duurzaam 
onderhoud van landschapselementen en versterken van de 
(grondgebonden) landbouw, is een ‘landschappelijk en recreatief 
raamwerk’ ontwikkeld. Dit betreft een groter gebied dan het 
knooperf en heeft ook als basis gediend dit deel van de kavelruil 
Modderbeek. Het raamwerk is in overleg met de buurboeren 
tot stand gekomen. Het raamwerk is integraal in dit PPvE 
opgenomen (het plaatje op pagina 22 en de diverse principe-
profielen op de pagina’s 24 - 26).

1.2 Doel en status van het PPvE
Het PPvE is in nauw overleg tussen de gemeente Leusden, de 
provincie Utrecht en Gebiedscoöperatie O-gen (voorheen SVGV) 
tot stand gekomen. Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben op 
30 juni 2014 ingestemd met het PPvE.
Het PPvE is op 13 november 2014 door de gemeenteraad 
van Leusden vastgesteld als planologisch kader waarbinnen 
de ontwikkeling van het Knooperf Achterveldse Eng kan 
plaatsvinden. De vaststelling van het PPvE door de gemeenteraad 
van Leusden als planologisch kader voor de ontwikkeling van 
het erf en de instemming van de provincie bieden de zekerheid 
dat deze overheden de noodzakelijke planologische ruimte zullen 
bieden voor realisatie van een plan voor herbestemming van het 
erf, mits dat binnen de kaders van dit PPvE blijft. De wettelijke 
procedure tot wijziging van het bestemmingsplan kan pas na 
verkoop van het erf in gang worden gezet, als duidelijk is wie de 
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koper is en welke bestemming gevestigd zal worden.  
Door gemeente en provincie zullen daarin geen aanvullende of 
afwijkende eisen worden gesteld Uiteraard dient ten behoeve van 
wijziging van het bestemmingsplan de normale inspraakprocedure 
gevolgd te worden. Ingekomen zienswijzen kunnen een nadere 
afweging noodzakelijk maken en eventueel leiden tot aanpassingen 
in het plan. Dit is dan een gevolg van de wettelijk verplichte 
uitvoering door de gemeente van haar publiekrechtelijke taken, 
waarvoor zij financieel niet aansprakelijk kan worden gesteld. 
Het is niet de verwachting dat zich dit gaat voordoen gelet op het 
zorgvuldige voortraject dat is doorlopen, maar kan niet volledig 
worden uitgesloten. 

1.3 Biedboek/verkoopwijzer
Het PPvE is kader en uitgangspunt voor de ontwikkeling en 
daarmee een belangrijk stuk in de openbare verkoopprocedure van 
het Knooperf Achterveldse Eng. De mate waarin de ingediende 
plannen aansluiten op de eisen en randvoorwaarden die in het 
PPvE vastliggen, zal, samen met het geboden aankoopbedrag, 
bepalen aan welke inschrijver het terrein zal worden verkocht. 
De koper die het erf via de openbare inschrijvingsprocedure 
verwerft, verplicht zich met de aankoop het bij inschrijving 
ingediende plan te realiseren. 

Ten behoeve van de (openbare) verkoopprocedure wordt tegelijk 
met dit PPvE een Biedboek openbaar gemaakt. Het Biedboek 
geeft algemene informatie over het te koop aangebodene en het 
beschrijft de verkoopprocedure en de voorwaarden en criteria die 
gelden: wanneer en waar de inschrijving zal plaatsvinden, aan 
welke voorwaarden de ingediende plannen moeten voldoen en 
welke producten daarbij aangeleverd moeten worden. Ook wordt 
in het Biedboek beschreven aan de hand van welke criteria bepaald 
zal worden aan welke inschrijver de koop van het Knooperf 
gegund zal worden. 

1.4 Leeswijzer
Dit Publiek Programma van Eisen is als volgt opgebouwd: 
In hoofdstuk 2 worden de ligging en identiteit van het 
Knooperf toegelicht. In hoofdstuk 3 staan de beleidskaders 
kort beschreven. In hoofdstuk 4 worden het Knooperfconcept 
en de ontwikkelingsvisie voor het erf beschreven. In het laatste 
hoofdstuk 5 wordt concreet gemaakt aan welke eisen het plan voor 
ontwikkeling en beheer van Knooperf Achterveldse Eng concreet 
moet voldoen.
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2.1 Ligging
Knooperf Achterveldse Eng ligt in de dorpsrand van Achterveld, 
aan de Hessenweg, de historische weg tussen Amersfoort en 
Barneveld, die aantakt op de A28 en A30. De Hessenweg is een 
oude, historische route, die over een hoger gelegen zandrug 
loopt. Knooperf Achterveldse Eng ligt bovenop de rug. Aan de 
achterzijde (vanaf de zuidkant van het erf) is er een weids uitzicht 
over de laagte van de Modderbeek en verder. Op dit moment 
is langs de beek een ecologische zone in ontwikkeling. Het 
grondeigendom van Knooperf Achterveldse Eng gaat hier direct 
op aansluiten via twee nieuwe wandelpaden door het agrarisch 
gebied.

2 Ligging en identiteit van 
  Knooperf Achterveldse Eng
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2.2 Huidige erfbebouwing
Knooperf Achterveldse Eng betreft een voormalig rundveebedrijf, 
gesticht eind van de 19e eeuw. De erfbebouwing is relatief jong 
en op het eerste gezicht niet heel bijzonder of cultuurhistorisch 
waardevol. Toch zijn er wel sporen terug te vinden van de 
oorspronkelijke erfbebouwing. In de huidige schuur (D) zitten 
bijvoorbeeld nog oude gebinten en geveldelen uit de 19e eeuw. 
Het huidige erf-ensemble is, door de samenstelling en ligging van 
de verschillende erfgebouwen, die ontwikkeld zijn in verschillende 
bouwperioden, wel karakteristiek voor erven in de Gelderse 
Vallei. 

B Grote stal 

F Open loodsD Oude stal

C Kapschuur

E Kleine schuur

Overzicht huidige bebouwing
Voormalige rundveehouderij bestaande uit:

A Woning  
B Grote stal
C Kapschuur   
D Oude stal    
E Open loods
F Kleine schuur 

Totale volume: 7.845 m3 
Totaal bebouwd oppervlak: 1.640 m2
Totaal grondoppervlak van het te koop aangeboden Knooperf Achterveldse Eng: ca. 3 ha
 

A Woning
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A woning

487 m3
125 m2

B grote stal

3620 m3
683 m2

C kapschuur

1978 m3
402 m2

D oude stal

1210 m3
255 m2

E open loods

219 m3
63 m2

F kleine schuur

331 m3
109 m2

+8,70 max bouwhoogte

+3,00 max goothoogte
maaiveld
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2.3 Identiteit
Knooperf Achterveldse Eng is een relatief jong erf. In 
tegenstelling tot veel oudere erven, ligt het niet aan de voet van 
de zandrug, maar er bovenop. Hierdoor is er vanaf het erf een 
bijzonder zicht op de laagte van de Modderbeek. 

In het omliggende landschap liggen verschillende historische 
‘knooperven’, zoals Groot Achterveld, Schoonderbeek en Groot 
Havikhorst. Deze erven waren door routes over het erf en 
beplantingen verbonden met het omliggende landschap. Zij 
kunnen in hun huidige en historische situatie als inspiratie dienen 
voor het nieuwe Knooperf. De oorspronkelijke verbindingen met 
het landschap zijn soms nog herkenbaar in de huidige structuur. 
Echter vaak zijn de routes verdwenen of niet meer (publiek) 
toegankelijk en is de oorspronkelijke landschapsstructuur nog 
maar gedeeltelijk aanwezig.

Het landschap in de omgeving van het erf is de afgelopen decennia 
minder contrastrijk en minder kleinschalig geworden. De laagte 
van het beekdal is in het veld nog wel te herkennen, maar het 
tekent zich niet meer af door grondgebruik en beplantingen. De 
bebouwing van de erven is over het algemeen sterk uitgebreid met 
nieuwe schuren en stallen. Bosjes, houtwallen en zandpaden zijn 
verdwenen. Ook het dorp Achterveld is gegroeid. De bijzondere 
positie van het Knooperf Achterveldse Eng, aan de rand van het 
dorp met uitzicht over het landschap, is echter onveranderd.
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3 Beleidskaders

Het beleidskader voor de ontwikkeling van Knooperf 
Achterveldse Eng wordt gevormd door de Provinciale Ruimtelijke 
Structuurvisie 2013 – 2028 van de provincie Utrecht (PRS). 
Daarbij moet de ontwikkeling passen binnen de regels gesteld in 
de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV). De PRV vormt 
de uitwerking van het provinciale beleid en geeft regels waar 
gemeentelijke bestemmingsplannen aan moeten voldoen. In artikel 
4.7 van de PRV is aangegeven, welke mogelijkheden er zijn voor 
nieuwe functies op vrijkomende agrarische bedrijfspercelen. In 
geval van sloop van de bedrijfsbebouwing kan een extra woning 
worden toegestaan, of kan ruimte worden geboden voor niet-
agrarische functies. De ruimte voor nieuwe functies is, volgens 
de PRV, in eerste instantie afhankelijk van de oppervlakte te 
slopen bebouwing, maar het provinciaal beleid wil nadrukkelijk 
andere vormen van ruimtelijke kwaliteit stimuleren. In ruil voor 
aanvullende kwaliteiten kan extra ruimte voor nieuwe functies 
worden geboden. Bij de beoordeling van extra kwaliteit kunnen 
volgens de PRS en PRV in ieder geval de volgende aspecten een 
rol spelen:
- herstel van landschapselementen;
- versterking van de cultuurhistorische hoofdstructuur (agrarisch 
cultuurlandschap);

- oplossingen voor de wateropgave;
- realisering van wandel- en recreatievoorzieningen;
- verbetering van het woonmilieu in een aangrenzende kern.
Het knooperfconcept is nieuw en niet letterlijk genoemd in de 
Provinciale Ruimtelijke Verordening. De intenties achter het 
concept (extra bouw- en gebruiksmogelijkheden in combinatie 
met een kwaliteitsimpuls in landschap en wandelmogelijkheden) 
sporen echter prima met het provinciaal beleid en regelgeving.

Voor de gemeente Leusden geldt eveneens dat het Knooperf 
moet bijdragen aan versterking van de ruimtelijke kwaliteit én 
dat het maatschappelijke meerwaarde oplevert. De beleidskaders 
voor erftransformaties in het buitengebied zijn beschreven in 
de visie ‘Binnen in het Buitengebied’ en het Bestemmingsplan 
Buitengebied 2009. In het bestemmingsplan zijn drie regelingen 
voor vrijkomende agrarische bebouwing opgenomen. Dit zijn:
- de Regeling Vrijkomende Agrarische Bebouwing, waarbij 

functieverandering mogelijk is naast het handhaven van de 
woonfunctie.Hierbij moet 50% van de agrarische opstallen 
worden gesloopt;

- de Ruimte voor Ruimte-regeling, waarbij alle agrarische 
opstallen moeten worden gesloopt en als dit minimaal 1000m2 
is ontstaat het recht om een extra woning te mogen realiseren. 
(Op basis van extra sloop of andere tegenprestaties gericht op 
verbetering van de omgevingskwaliteit kan dit aantal evt. hoger 
zijn);
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- de nieuw landgoedregeling, waarbij per 5 ha natuur- en 
landschapsversterking 1.500 m3 aan rood mag worden 
gerealiseerd. 

De eerste twee regelingen zetten in op de ontstening van het 
buitengebied. De derde regeling staat nieuwe bebouwing toe mits 
er nieuwe natuur- en landschapskwaliteiten worden gerealiseerd. 

Het Knooperfconcept is nieuw en is niet opgenomen in de 
Provinciale Ruimtelijke Verordening, noch in de genoemde visie 
en het Bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Leusden. 

Het Knooperfconcept gaat uit van nieuwe gebruiksmogelijkheden 
voor bestaande agrarische bebouwing of bebouwing die daarvoor 
in de plaats komt maar dezelfde uitstraling heeft. Er wordt 
dus uitgegaan van kloeke, robuuste volumes, die voortbouwen 
op het erfkarakter. Behoud van de erfstructuur draagt bij 
aan de identiteit van het buitengebied. Bovendien wordt via 
het Knooperf belangrijke winst geboekt op het gebied van 
recreatieve verbindingen en landschapsherstel en de duurzame 
instandhouding hiervan. De landbouwfunctie van de gronden 
die oorspronkelijk behoorden bij een boerderij, die wordt 
getransformeerd naar een Knooperf, blijft voor een groot deel 
gehandhaafd en komt ten goede aan de boeren in de buurt. 
Tenslotte kan het Knooperf een belangrijke meerwaarde bieden 
voor de kern Achterveld, door de (publieke toegankelijkheid van) 
functies die op het erf een plek gaan vinden.

De voortdurende afname van het aantal agrarische bedrijven en 
het daarmee toenemende volume aan vrijkomende agrarische 
bebouwing vraagt om een afdoende beleidsmatig antwoord om 
verrommeling tegen te gaan en het buitengebied vitaal te houden. 
Het Knooperfconcept levert hieraan een bijdrage en kan daardoor 
een aanvulling vormen op de bestaande RO-instrumenten. 
Het concept zet nadrukkelijk in op versterking van de ruimtelijke 
kwaliteit én maatschappelijke meerwaarde. 
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Knooperf Achterveldse Eng kan het eerste moderne knooperf 
in de Gelderse Vallei worden. Het erf is van oorsprong niet 
echt een knooperf, in die zin dat het geen eeuwenoud erf is met 
‘tentakels’ (routes en landschapselementen) vanuit en (deels) over 
het erf. Maar, met het robuuste erfensemble en de ligging in de 
dorpsrand van Achterveld, kan het, ontwikkeld als knooperf, 
veel bijdragen aan de kwaliteit en gebruiksmogelijkheden van 
het dorpsrandlandschap. Knooperf Achterveldse Eng kan ruimte 
gaan bieden aan de ontwikkeling van een nieuw, bijzonder woon/
werkmilieu.

Met het uitvoeren van deze ‘pilot’ om een voormalig boerenerf 
om te vormen tot een knooperf, beogen gemeente, provincie en 
gebiedscoöperatie om het bestaande arsenaal aan mogelijkheden 
voor erftransformatie, te vergroten en tevens kwaliteit toe 
te voegen aan het landelijk gebied. Dit eerste als knooperf 
ontwikkelde erf, Knooperf Achterveldse Eng, zal als voorbeeld en 
visitekaartje voor dit concept gaan functioneren in de provincie 
Utrecht en de Gelderse Vallei.

Foto: Oostermaat bij Deventer, voorbeeld van een gerealiseerd Knooperf 
(Architect Franz Ziegler i.o.v. Stichting IJssellandschap en Ieder1)

4 Ontwikkelingsvisie
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4.1 Knooperfconcept
Het knooperfconcept, waarmee in Overijssel (Diepenheim , 
Deventer en Tubbergen) al enige ervaring werd opgedaan, 
beoogt bij erftransformatie de realisatie mogelijk te maken 
van verschillende doelen, zoals natuur- en landschapsdoelen, 
landbouwstructuurverbetering, woon -en zorgfuncties, recreatie 
en/of andere maatschappelijke doelen.

Het knooperfconcept gaat uit van de ontwikkeling van nieuwe 
woon- en werklocaties op vrijgekomen agrarische erven in het 
buitengebied. Deze erven bieden vaak (meer dan) voldoende 
ruimte om met meerdere huishoudens samen te leven, er te werken 
en nog ruimte over te houden om diverse aan huis gebonden 
activiteiten te ontplooien zoals tuinieren, het houden van dieren, 
administratief werk, atelier-activiteiten, het klussen aan een 
oldtimer, meubels maken, eigen producten verkopen, etc. Met 
nieuwe woningen en gebruiksfuncties (wonen, werken, (mantel) 
zorg, recreatie, hobby’s) wordt een eigentijdse invulling gegeven 
aan de historische kwaliteiten van de erven in het landschap. 
Het gaat om kwaliteiten in brede zin: de instandhouding van 
het bebouwingsensemble zelf, maar ook de kwaliteit van erf- en 
landschapsbeplantingen, publiek toegankelijke paden en de open 
ruimte. 

De bewoners van het Knooperf zijn gezamenlijk verantwoordelijk 
voor de aanleg én de duurzame instandhouding van de 
landschapsbeplantingen en de publiek toegankelijke routes die via 
hun erf door het agrarisch landschap lopen. Maar niet alles hoeft 
samen; voor het succes van het knooperfconcept is het belangrijk 
dat iedere bewoner voldoende privacy, ruimte en vrijheid heeft. 
Knooperven combineren een vorm van samenleven met buren - 
zoals er bijvoorbeeld in een wijk of buurtschap bestaat - met de 
vrijheid van het buiten wonen. 

In het knooperfconcept staan vijf ambities centraal:
1 Versterken van de toegankelijkheid/beleefbaarheid van het 

buitengebied en duurzaam onderhoud van wandelpaden;
2 Versterken én duurzaam onderhoud van landschapselementen;
3 Versterken van de (grondgebonden) landbouw;
4 Ontwikkeling van vernieuwde, robuuste erfensembles met 

behoud van agrarisch erfgoed;
5 Ontwikkeling van nieuwe landelijke woon-/werkmilieus. 

4.2 Ambities voor Knooperf Achterveldse Eng
Voor Knooperf Achterveldse Eng is, uitgaande van het 
knooperfconcept en de specifieke ligging van dit erf 
tussen de dorpsrand en de laagte van de Modderbeek, een 
ontwikkelingsvisie opgesteld waarin deze 5 ambities zijn 
uitgewerkt. 
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Oostermaat bij Deventer 
12 zorgwoningen 
(Architect: Franz Ziegler 
i.o.v. Stichting IJssellandschap en Ieder1)

PilotKnooperf De Veldboer in 
Tubbergen 
(In uitvoering) 
(Ontwerp: VPxDG i.o.v. gemeente 
Tubbergen, provincie Overijssel, 
InnovatieNetwerk)

Knooperf Nieuw Veldhuizen bij 
Deventer 
Vekenning combinatie van 
seniorenwoningen met zorgkwekerij en 
theetuin
(Ontwerp: VPxDG i.o.v. IJssellandschap)
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Ambitie 1 
Versterken van de 
toegankelijkheid/beleefbaarheid 
van het buitengebied en 
duurzaam onderhoud 
wandelpaden
Met de ontwikkeling van Knooperf Achterveldse Eng zal de 
publieke toegankelijkheid van het dorpsrandlandschap worden 
versterkt. Over het erf en door het landschap komen nieuwe 
wandelpaden, waarmee het erf een schakel gaat vormen tussen 
de dorpsrand, de Modderbeek, andere (recreatieve) plekken, 
(voormalige) boerenerven en landgoederen in de omgeving. Door 
de verbinding met het landschap kan het Knooperf zowel voor de 
bewoners van het erf, als voor de omwonenden en voor recreanten 
betekenis krijgen. 

Concreet gaat het over de aanleg van drie nieuwe paden. 
Ten eerste het Knooperfpad, dat over het erf een nieuwe 
route realiseert tussen de dorpsrand (Hessenweg) en de 
(verlegde) Modderbeek. Lange tijd heeft hier een landbouwpad 
gelegen, waarvan nog delen terug te vinden zijn in het veld. 
Het Knooperfpad takt bij de beek aan op het Klompenpad 
(Glindhorsterpad), een doorgaande wandelroute langs de 
Modderbeek. Even naar het oosten komt het tweede pad, dat door 
de laagte van het beekdal en over de hoge zandrug weer terug 
voert naar de Hessenweg. Om het rondje door het landschap 
compleet te maken komt er een derde pad, onder de bomen langs 
de Hessenweg naar het beginpunt van het eerste pad. Dit laatste 
pad biedt een prachtig uitzicht over de bolle zandrug naar de 
laagte. Behalve voor de aanleg zijn de eigenaren van het Knooperf 
ook verantwoordelijk voor het duurzaam onderhoud van de 
wandelpaden.

Huidige wandelroute langs de 
Modderbeek
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Knooperfpad langs de Hessenweg
principeprofiel

Voorbeeld van graspad onder de bomen, langs een akkerrandHessenweg met dubbele rij eiken en zicht op het erf
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Knooperfroutes door de laagte
principeprofiel

Huidige situatie aansluiting Knooperfpad door de laagte op het 
binnenerf
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Herstel steilrand met natte voet
principeprofiel

Vergraven steilrand Huidige vegetatie in de greppel/natte voet
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Ambitie 2 
Versterken én duurzaam 
onderhoud van 
landschapselementen
Het erf ligt op de hoge zandrug, en kijkt uit over de laagte. Op 
de historische kaart (op pagina 14) is te zien dat het verschil 
tussen hoog en laag oorspronkelijk heel markant was. De lage 
delen waren nat en werden gebruikt als grasland, met langs 
de sloten elzensingels. De hoge delen waren droog en werden 
gebruikt als akkers. Op de overgang lag een markante steilrand, 
met onderlangs een greppel en op de rand een rij bomen. Op 
dit moment is het onderscheid tussen hoog en laag, tussen de 
zandrug en de laagte van de Modderbeek, veel minder markant. 
Delen van de steilrand zijn afgegraven. Aan de achterzijde van 
het erf, bij de kapschuur, zijn weer delen opgehoogd om vanuit de 
schuur het lager gelegen land op te kunnen rijden. Daarbij zijn 
alle beplantingen op de steilrand verdwenen. De ambitie is om met 
de ontwikkeling van het knooperf het landschap weer leesbaar te 
maken. 

Hiertoe wordt de overgang tussen hoog en laag weer markant 
gemaakt, de steilrand wordt hersteld en voorzien van een nieuwe 
greppel en bomenrij. In de laagte komen langs de Knooperfroutes 
(nieuwe) waterlopen en beplantingen. In de laagte zullen de 
gronden als grasland in gebruik blijven. Boven op de rug kan 
het grondgebruik kleinschaliger worden, met akkers, (groenten)
tuinen, boomgaarden, een wijngaard, etc. 
Op en rond het erf worden nieuwe erfbeplantingen aangelegd. 
Bijvoorbeeld een boomgaard, eikengaarde, erfbosje, solitaire 
bomen en/of een grote moes/bloementuin voor het erf, zoals 
kenmerkend is voor de erven in deze streek. Voor de beplantingen 
worden streekeigen soorten gebruikt. Met de erfbeplantingen 
kan op een vanzelfsprekende en natuurlijke wijze privacy voor de 
bewoners gerealiseerd worden.

Door de aanleg van nieuwe waterlopen met natuurlijke 
oevers, graspaden met bloemrijke bermen en nieuwe erf- en 
landschapsbeplantingen wordt de belevingswaarde én de 
natuurlijke waarde van het gebied vergroot. Hierdoor ontstaat 
een gevarieerde, structuurrijke omgeving waar het prettig wonen, 
wandelen en recreëren is. 

Net als voor de wandelpaden zijn de eigenaren van het Knooperf 
zowel verantwoordelijk voor aanleg als duurzaam onderhoud van 
de landschapselementen.

Voorbeelden van streekeigen 
beplanting
Hieronder is een lijst opgenomen met de 
meest voorkomende streekeigen bomen 
en struiken voor het kampenlandschap 
en de plek op het erf waar ze het beste 
passen.

Houtwal en houtsingel
Elk aangevuld met ruwe berk en 
lijsterbes, met struiken zoals meidoorn, 
hazelaar, veldesdoorn, hondsroos, 
vuilboom, Gelderse roos en hulst.

In de omgeving van beken
Grauwe wilg en inlandse vogelkers.

Langs een perceel
Eiken, op korte afstand van elkaar, soms 
twee rijen dik.

Oprit
Eiken, op korte afstand van elkaar. 

Boomgaard
Hoogstamfruitbomen met appel, peer, 
pruim, noot of kers.

Voor de gevel
Leilinde of (lei)perenboom (zonzijde).

Voor of naast het woonhuis
Hoogstamfruitbomen, sierappel of 
sierpeer.

Naast het woonhuis
Boom of bomen zoals een kastanje, linde 
of noot. 

Haag rond of bij de voor- of 
moestuin
Beuk, haagbeuk, liguster.
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Voortuin bij de boerderij

Eikengaarde
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Ambitie 3 
Versterken van de 
(grondgebonden) landbouw 
De agrarische gronden van het voormalige veebedrijf zijn 
bij de kavelruil Modderbeek maar voor een beperkt deel (ca 
3 ha) toebedeeld aan het Knooperf Achterveldse Eng. Het 
merendeel van de gronden is bij deze kavelruil ingezet om een 
nieuwe ecologische zone langs de Modderbeek te realiseren en 
voor uitbreiding van een melkveebedrijf dat ten zuiden van de 
Modderbeek ligt. 
De ambitie van deze herverdeling van de gronden is een 
‘verweven agrarisch landschap’ te realiseren: een ruimtelijk 
kleinschalig en publiek toegankelijk landschap waarin ook ruimte 
is voor groei van het agrarisch bedrijf. Een ontwikkeling waar 
zowel de agrariër, de toekomstige knooperfbewoners en andere 
omwonenden en recreanten profijt van hebben. 
 
Voor het melkveebedrijf ontstaat er één grote huiskavel, direct 
aansluitend op de boerderij, door een nieuwe verbinding over 
de Modderbeek. Deze verbinding ligt in het verlengde van het 
nieuwe Knooperfpad, waarmee er een ruimtelijke relatie tussen 
de twee erven zal ontstaan. Om de percelen aan weerszijden van 
het Knooperfpad als huiskavel te ontsluiten is een ‘koeienkruising’ 
voorzien: een doorsteek afgesloten met twee veeroosters 
waarover de koeien tussen de percelen heen en weer kunnen 
lopen. Door deze verweving zullen straks de koeien tot aan het 
Knooperf lopen; vanaf het erf is er weids uitzicht over het grazige 
beekdallandschap.

Bij de aanleg en bij het onderhoud van de landschapsbeplantingen 
zal rekening worden gehouden met de agrarische bedrijfsvoering. 
Te veel schaduwvorming moet worden voorkomen, omdat dan op 
natte, vochtige delen van het weiland infecties kunnen optreden. 
Langs de Knooperfpaden is daarom een losse structuur van elzen 
voorzien. 

Aandachtspunt is het gebruik van de paden door honden. Via 
de uitwerpselen van honden kunnen koeien geïnfecteerd raken 
met Neospora. Het is dus van belang honden te weren van het 
weiland. Daarom worden de paden in de lage delen met sloten 
gescheiden van het weiland. Op de hoge delen wordt -indien 
nodig- een scheiding aangebracht met doornhagen. Verder zal een 
door de bewoners in te stellen aanlijnplicht gelden. Wanneer dit 
in de praktijk niet of onvoldoende werkt dienen zij een verzoek in 
bij de gemeente om het knooperf incl. de bijbehorende paden op 
grond van de Algemene Plaatselijke Verordening aan te wijzen als 
gebied waarvoor een aanlijnplicht geldt. Op grond daarvan kan de 
gemeente handhavend optreden.  

Voorbeeld koeienkruising in 
recreatieve route

Aansluitende landbouwgronden
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Ambitie 4 
Ontwikkeling van vernieuwde, 
robuuste erfensembles met 
behoud van agrarisch erfgoed
De ambitie is de ontwikkeling van een robuust, compact, 
vernieuwd bebouwingsensemble dat refereert aan de agrarische 
erven in de omgeving. Deze erven kenmerken zich door een 
mix van verschillende gebouwtypen, van oud en nieuw, van 
grotere en kleinere gebouwen en van verschillende materialen en 
leeftijden. Een voorhuis (voorkant van de boerderij) toont zich 
aan de omgeving; aan de achterkant staan de meer ingetogen en 
gesloten schuurvolumes. De inzet is deze kenmerkende opzet op 
een nieuwe, eigentijdse wijze terug te zien in de opzet van het 
Knooperf Achterveldse Eng. Het totaal te realiseren bouwvolume 
is niet groter dan het nu aanwezige volume (7.845 m3), en wordt 
gerealiseerd op de huidige foot-print van maximaal 1640 m2. De 
gebouwen worden gesitueerd binnen of indien noodzakelijk net 
iets over de grens van het huidig agrarische bouwperceel

Het nieuwe knooperfensemble zal gaan bestaan uit een 
samenstel van enkele schuurachtige volumes, mogelijk met een 
(vernieuwd) gebouw dat zich als ‘boerderij met voorhuis’ toont 
aan de Hessenweg. Alle volumes hebben schuine kappen met 
beeldbepalende dakvlakken, lage goothoogtes en geen uitbouwen 
of dakkapellen die de eenvoudige hoofdvorm onderbreken. 
De volumes refereren in hun hoofdvorm aan de agrarische 
erfbebouwing, maar hebben een eigentijdse uitstraling. De 
materialen kunnen per gebouw verschillen, zoals hier in de 
streek veel voorkomt. Er kan gedacht worden aan materialen als 
baksteen, hout, zwart hout, rieten kappen, maar ook aan glas en 
metaal. 

Voorbeeld erfensemble 
Op basis van handhaving en bewerking 
van de grote jongvee stal tot 
gemeeschappelijke parkeerschuur met 
schuren, stallen en bergingen.
In het ensemble zijn vier nieuwe 
wooneenheden opgenomen die ieder 
als private buitenruimte een kant 
van de ruimte om het erf gebruiken. 
Erfbeplantingen zoals een voortuin, 
boomgaard, erfbosjes en solitaire 
bomen zijn zo gesitueerd dat op 
vanzelfsprekende wijze het gebruik van 
het erf begeleiden. 



34 PPE Knooperf Achterveldse Eng 

Voorbeelden eigentijdse toepassing 
van streekmaterialen

Achitecten
Franz Ziegler
Next Architecten
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Haus am Moor
Bernardo Bader Architects
Oostenrijk
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De volumes zijn zo robuust dat alle functies (nu en in de 
toekomst) een plek onder de kap kunnen krijgen. Van wonen, 
hobby- en werkruimtes, parkeren, fietsenstalling, opslag, berging, 
dierverblijven, tot de afvalinzameling en energievoorziening. 
Naast de hoofdvolumes (die alle functies omvatten) zijn er geen 
extra bouw- en uitbreidingsmogelijkheden op het knooperf. Om 
dit op te vangen wordt binnen de bouwvolumes enige overmaat 
aangeboden. 

De mix van oud en nieuw, maar ook de verbinding met de 
herkomst van het erf, kan bijvoorbeeld worden gerealiseerd door 
één of eventueel twee van de huidige erfgebouwen (of delen ervan) 
te behouden en een nieuwe bestemming te geven. Dit kan de grote 
jongveestal zijn (als collectieve (parkeer)schuur), de schuur met 
de oude gebinten (bijvoorbeeld als werkplaats) of bijvoorbeeld 
de ‘nieuwe schuur’ in combinatie met de kapschuur. De overige 
bebouwing kan gesloopt worden om plaats te maken voor nieuwe, 
eigentijds vormgegeven erfbebouwing. 

Robuuste volumes met alle functies 
onder de kap
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De nieuwe gebouwen worden in principe gesitueerd op de plek 
waar de oude gebouwen gesloopt zijn. Ten behoeve van een goede 
ruimtelijke en functionele opzet kan enigszins met de gebouwen 
geschoven worden. De gebouwen moeten echter altijd compact bij 
elkaar gesitueerd worden, direct aan het verharde binnenerf. Het 
knooperf is niet een buurtje met een paar losse huizen op eigen 
kavel, maar een samenhangende groep erfgebouwen die in het 
voorbijgaan het beeld oproepen van een agrarisch erfensemble. 

De erfgebouwen hebben een tweezijdige oriëntatie. Aan de ene 
zijde staan ze aan het binnenerf, aan de andere zijde aan het 
landschap. Het binnenerf is een verhard vlak tussen de gevels 
van de erfgebouwen dat functioneert als een gemeenschappelijke 
vloer en als verkeers- en ontmoetingsruimte. Aan het binnenerf 
liggen alle entrees naar de gebouwen, de toegangen naar het 
parkeren, de werkruimtes, gemeenschappelijke voorzieningen etc. 
Het binnenerf is de publiek toegankelijke, levendige kant van het 
erf. Om te wonen, rustig buiten te zitten en te genieten van het 
landschap leent juist de buitenzijde van het erf zich goed. Vooral 
de erfgebouwen aan oost-, zuid- en westzijde staan goed in de zon, 
aan het landschap, met een weids uitzicht over het beekdal. Een 
heerlijke plek om te wonen.

Een belangrijke ambitie voor het knooperf is de buitenzijde van 
het erf niet als een ‘rafelige achterkant’ van een woonbuurtje te 
ontwikkelen, met een opdeling in afzonderlijke percelen. Het is 
de ambitie het knooperf juist te ontwikkelen als een onderdeel 
van het landschapsbeeld. Voorkomen moet worden dat het 
terrein wordt verkaveld in losse tuinen, gescheiden door hekken, 
schuttingen, hagen of andere afscheidingen. Zoals bij agrarische 
erven het gras doorloopt tot aan de gevel. Deze ambitie is een 
specifiek aandachtspunt bij het ontwerp van de gebouwen, 
de verdeling van de functies en de situering ervan in het 
landschapsplan. 
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Huidige situering van de erfbebouwing

Voorbeeld ontwikkeling tot nieuw 
erfensemble, met nieuwe erfgebouwen 
min of meer op de plek van de huidige 
erfbebouwing

Tweezijdige oriéntatie:
Aan het binnenerf de publieke kant met 
voordeuren, drukte en levendigheid...

... aan de buitenzijde de rust, het uitzicht 
met de private plekken.
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‘Hap’

Op de kop

Verdiept terras

Met één woonfunctie per erfgebouw kan op een vanzelfsprekende 
wijze (dus zonder schuttingen, hagen of afscheidingen die de 
private kavels afbakenen) bij elk gebouw een private buitenruimte 
worden gerealiseerd. Iedere bewoner kan zo één kant van de 
buitenzijde van het erf en de aansluitende gronden gebruiken. 
Met de toepassing van erfbeplantingen zoals solitaire bomen, een 
eikengaarde, omhaagde sier- of groententuin kan het gebruik van 
het erf geleid worden. 

Met twee of meer woonfuncties in een bouwvolume vraagt de 
realisatie van private buitenruimte meer aandacht. Door de private 
buitenruimtes niet direct naast elkaar, maar op enige afstand van 
elkaar te leggen, kunnen fysieke afscheidingen voorkomen worden 
en toch privacy worden gerealiseerd. Bijvoorbeeld door private 
plekken ‘overhoeks’ te realiseren, op de koppen van de gebouwen. 
Maar ook bijvoorbeeld door het realiseren van ‘happen’, 
overstekken of verdiepte terrassen aan het huis. Zie afbeeldingen 
op de rechterpagina voor mogelijke oplossingen hiervoor en de 
naaststaande voorbeelden. De erfgebouwen komen zo direct aan 
het landschap te staan. Een bijzondere kwaliteit die het mogelijk 
maakt om met meerdere mensen/huishoudens bij elkaar, echt in 
en aan het landschap te wonen.
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Ambitie 5
Ontwikkeling van nieuwe, 
landelijke woon/werkmilieus 
De ligging aan het landschap, in de dorpsrand van Achterveld 
maakt dat Knooperf Achterveldse Eng - naast wonen - ook 
interessant kan zijn voor het huisvesten van andere functies, 
zoals werken, recreëren, zorg en publieksfuncties. Het robuuste 
erfensemble biedt hiervoor volop mogelijkheden. Daarbij is er 
ter weerszijden van het bebouwingsensemble, als onderdeel 
van het knooperf, in totaal ca. twee hectare grond beschikbaar 
voor de knooperfbewoners voor buitenactiviteiten. Hier kunnen 
bijvoorbeeld een eikengaarde, paardenweide, een wijngaard, 
tuinen, een kleinschalige akker, fruit- of pluktuinen of een theetuin 
komen. Een plan voor inrichting en gebruik van deze gronden, 
in samenhang met de plannen voor de erfbebouwing, is een 
belangrijk onderdeel van het ontwikkelingsplan voor Knooperf 
Achterveldse Eng. De wijze van bewerking van de grond, 
benodigde machines, opslag en berging vragen daarbij aandacht.

De ambitie is levendigheid en reuring op het erf te brengen. 
Het knooperf zal van grotere betekenis zijn als hier niet alleen 
gewoond wordt, maar als er daarnaast ook functies komen die 
voortbouwen op het knooperfkarakter en de bijzondere plek 
in het landschap en de dorpsrand. Met (gedeeltelijke) publieke 
openstelling, verkoop van op het erf geproduceerde producten 
(eventueel ook in de weekenden), een woonzorggroep met 
buitenwerkactiviteiten, praktijkruimte, ateliers of kunstwerkplaats, 
kan de plek van maatschappelijk meerwaarde worden voor de 
bewoners van (de dorpsrand van) Achterveld.
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Het huidige bouwvolume op het erf is ca. 7845 m3. De 
bestemming van het erf is agrarisch met één bedrijfswoning.  Het 
huidige bouwvolume mag (maar moet niet) worden gehandhaafd. 
Voor het realiseren van een robuust ensemble is echter een 
bouwvolume van ca. 6000 m3 nodig.  
De woonfunctie is de dragende functie op het erf. Daartoe dienen 
op het knooperf minimaal 4 en maximaal 6 woonbestemmingen 
(woningen) te worden gerealiseerd. Tenminste  1/3 van het totale 
bouwvolume in een ontwikkelingsplan, maar maximaal  2615 
m3, wordt bestemd voor de netto woonfunctie. Indien het 
ontwikkelingsplan het maximaal toegestane bouwvolume (dus 
7845m3) omvat, is 1/3 (2615 m3) tevens het maximum van het te 
realiseren volume dat bestemd  mag worden voor de netto functie 
wonen. Het overige volume wordt benut voor de overige functies 
in het ontwikkelingsplan. De ruimte die nodig is voor ateliers en 
werkruimtes van aan huis gebonden beroepen etc., maar ook voor 
bergingen, parkeren e.d., wordt niet gerekend tot ruimte voor de 
netto-woonfunctie. 
Voorwaarde is dat alle wooneenheden een private buitenruimte 
hebben, aan of binnen het bouwvolume, die zonder hekken, 
schuttingen, of andere afscheidingen kan functioneren.

Daarnaast moeten voldoende parkeerplaatsen (twee per 
wooneenheid)’onder de kap’ gerealiseerd worden. Wanneer er, 
naast wonen, andere functies worden gerealiseerd, bijvoorbeeld 
werken, zorg of recreatie, dan moet een berekening worden 
gemaakt van de te verwachten parkeerdruk. Benodigde 
parkeerplaatsen moeten ‘onder de kap’ worden gerealiseerd. 
De benodigde parkeervoorzieningen kunnen individueel 
opgelost worden of voor meer flexibiliteit, collectief in een 
gemeenschappelijke parkeerschuur. 

In geval van realisatie van een woon-zorgvoorziening wordt, 
afhankelijk van de aard van de woon-zorg functie, maatwerk 
toegepast om het te realiseren aantal wooneenheden voor 
zorgbehoevende bewoners te bepalen. Naast de woon-
zorgeenheden dienen minimaal 2 normale burgerwoningen 
te worden gerealiseerd. De totale omvang van wonen en 
zorgwonen dient te passen binnen het knooperfconcept. Voorts 
dient het zorgwonen aan te sluiten bij en te functioneren in het 
kleinschalige woongebied dat kenmerkend is voor Achterveld. 
Bijvoorbeeld verslavingszorg of TBS-behandeling worden, gezien 
de schaal en de uitstralingseffecten van dergelijke functies, niet 
toegestaan.
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5 Programma van eisen voor 
Knooperf Achterveldse Eng
In voorgaande hoofdstukken werden de uitgangspunten van het 
knooperfconcept beschreven en de ligging en karakteristieken 
van het erf aan de Hessenweg, dat als te ontwikkelen ‘Knooperf 
Achterveldse Eng’ te koop zal worden aangeboden. Toepassing 
van het knooperfconcept op de locatie aan de Hessenweg leidde tot 
de Ontwikkelingsvisie, zoals beschreven in hoofdstuk 4.

In dit hoofdstuk worden de uit de ontwikkelingsvisie 
voortvloeiende eisen en wensen, waaraan een ontwikkelingsplan 
voor Knooperf Achterveldse Eng moet voldoen, concreet gemaakt 
en samengevat.  



5.1 
Eisen voortvloeiend uit Ambities 1, 2 en 3: Versterken 
van de toegankelijkheid, de landschapselementen en 
de grondgebonden landbouw; duurzaam onderhoud en 
beheer van wandelpaden en landschap. 

Het m.b.t. deze ambities opgestelde ‘Raamwerk Knooperf 
Achterveldse Eng’ is voor het ontwikkelingsplan een randvoorwaarde. 
Concreet betekent dit dat de hieronder genoemde eisen herkenbaar 
in het plan voor de ontwikkeling van Knooperf Achterveldse Eng 
moeten zijn opgenomen. 

Eisen t.a.v. de inrichting van de gronden:
a) De drie in het raamwerk genoemde Knooperfpaden: (1) vanaf 

de dorpsrand (Hessenweg) via het erf naar de (verlegde) 
Modderbeek; (2) een pad door de laagte van het beekdal en over 
de hoge zandrug weer terug naar de dorpsrand; (3) een pad 
onder de bomen langs de Hessenweg, dat afbuigt richting de 
Modderbeek. 

b) Landschappelijke beplantingen langs de paden.
c) De publieke toegankelijkheid van de paden; de paden zullen het 

gehele jaar (tenminste overdag) opengesteld zijn voor wandelaars. 
Deze openstelling dient duidelijk te worden aangegeven bij de 
opgang van het erf aan de Hessenweg.

d) Het verleggen en herstellen van waterlopen en het herstel van de 
steilrand zoals in het raamwerk beschreven.

e) Het borgen van duurzaam onderhoud en beheer van de 
wandelpaden, de steilrand, de waterlopen en sloten gelegen op de 
tot het Knooperf Achterveldse Eng behorende gronden.

f) Het zodanig inrichten en beheren van de gronden, dat wordt 
geborgd dat honden uit de naastgelegen weilanden worden 
geweerd, zodat wordt voorkomen dat Neospora overgebracht kan 
worden op koeien. 

g) Het vestigen van een aanlijnplicht.

Eisen t.a.v. de erfbeplantingen
h) Minimaal 0,4 ha erfbeplanting in de vorm van een bosje, 

houtsingel of eikengaarde, een groenten- of siertuin (zoals die in 
deze streek vaak voor de boerderijen liggen), een boomgaard of 
een wijngaard.

i) Enige grote solitaire bomen op en rond het erf.
j) De situering en keuze van de erfbeplanting houdt rekening met 

het behoud van meerdere zichtlijnen op het achterliggende 
landschap voor omwonenden en passanten. 

k) In het beplantingsplan wordt streekeigen beplanting toegepast 
(het Landschapsontwikkelingsplan van de gemeente Leusden 
biedt inzicht in de mogelijkheden).
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5.2 
Eisen voortvloeiend uit ambities 4 en 5: Ontwikkeling 
van een vernieuwd, robuust erfensemble met behoud 
van agrarisch erfgoed en ontwikkeling van nieuwe 
landelijke woon/werkmilieus

Het is de ambitie het knooperfensemble te ontwikkelen als een 
onderdeel van het landschapsbeeld. Het omringende landschap 
loopt, net als bij agrarische erven, door tot aan de gevel. Deze 
ambitie is een specifiek aandachtspunt bij het ontwerp van de 
gebouwen, de verdeling van de functies en het landschapsplan. 
Concreet betekent dit dat de volgende eisen herkenbaar in het plan 
voor de ontwikkeling van Knooperf Achterveldse Eng moeten zijn 
opgenomen.

Eisen m.b.t. bebouwing en bouwvolume
a) Het nieuwe knooperfensemble heeft een herkenbare opzet van 

hoofd- en bijgebouwen. Met ‘een voorhuis’ toont het zich aan de 
omgeving. De overige volumes zijn opgezet als schuurachtige 
gebouwen, met schuine kappenen beeldbepalende dakvlakken. 
Het nieuwe ensemble staat  op dezelfde locatie als het huidige 
ensemble. Ten behoeve van een goede ruimtelijke en functionele 
opzet kan enigszins met de gebouwen geschoven worden. De 
gebouwen moeten echter altijd compact bij elkaar gesitueerd 
worden, direct aan het verharde binnenerf.

b) Het erfensemble bestaat uit verschillende bouwvolumes, die 
variëren in omvang en materiaalgebruik. 

c) Voor nieuwe gebouwen geldt een maximale goothoogte van 
3 m en een maximale nokhoogte van 6 m. Voor het beoogde 
“voorhuis” geldt een maximale goothoogte van 3 m en een 
maximale nokhoogte van 8,7 m. 

d) Er zijn nu en in de toekomst geen dakkapellen, aan- of 
uitbouwen en bijgebouwen toegestaan. In de beschrijving 
die onderdeel uitmaakt van het ontwikkelingsplan wordt 
aangegeven hoe dit binnen het planproces en in de toekomst 
(bijvoorbeeld door een kettingbeding bij verkoop van woningen 
en andere delen van de knooperfbebouwing) geborgd wordt.

e) Het totale bouwvolume, inclusief evt. te handhaven gebouw(en), 
is niet groter dan het thans bestaande bouwvolume van 7845 
m3. De totale bebouwde oppervlakte is niet groter dan de thans 
bebouwde oppervlakte van 1640 m2. 

f) De woonfunctie is de dragende functie op het erf. Daartoe 
worden in het ontwikkelingsplan minimaal 4 en maximaal 6 
wooneenheden opgenomen. Hiermee wordt in totaal minimaal 
1/3 en maximaal 2615 m3 van het te realiseren volume 
bestemd voor de netto woonfunctie. Het overige volume wordt 
bestemd voor overige functies, zoals werkruimte voor aan-
huis-gebonden-beroepen, ateliers, zorgfuncties e.d., maar ook 
bergruimte, parkeren etc. (zie ook i.). 

g) De functie “werken” wordt alleen toegestaan voor zgn. 
vrije beroepen en aan huis gebonden beroepen. Sterk 
verkeersaantrekkende functies zijn niet toegestaan.
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h) In geval gekozen wordt voor vestiging van een woon-
zorgvoorziening op het knooperf dienen daarnaast minimaal 2 
burgerwoningen te worden gerealiseerd.

i) In een gebouw kunnen meerdere functies onder een dak 
worden gehuisvest. In woongebouwen waarin ook ruimten zijn 
opgenomen voor andere functies dan wonen, tellen ruimtes 
die evident niet bedoeld zijn voor de primaire woonfunctie, 
(zoals inpandige ateliers, werkruimtes, bergruimten en 
parkeerplekken) niet mee in het totale bouwvolume dat voor de 
netto functie wonen is bedoeld. Ook als wonen en werken achter 
één voordeur worden gecombineerd telt alleen de ruimte die 
voor de primaire woonfunctie is bedoeld mee als ruimte voor de 
netto woonfunctie. 

j) Voor elke wooneenheid worden tenminste 2 parkeerplaatsen 
inpandig of “onder de kap” binnen de volumes gerealiseerd. 
De te verwachten parkeerdruk als gevolg van de andere op het 
Knooperf gehuisveste functies wordt berekend aan de hand 
van daarvoor geldende normen van de CROW. Hiervoor wordt 
voldoende parkeerruimte inpandig gerealiseerd. 

k) Voor elke wooneenheid wordt een private buitenruimte 
gerealiseerd, aan de landschapszijde, aansluitend op het 
bouwvolume, zonodig met een verdiept terras, een overstek, een 
plek onder de kap of een ‘hap’ uit het bouwvolume. De terug 
liggende delen onder de kap worden niet meegeteld voor de 
bepaling van het totale bouwvolume. 

l) Alle erfgebouwen staan direct aan het ‘binnenerf ’ gesitueerd. 
Ze zijn tweezijdig georiënteerd: entree/voordeur aan het 
binnenerf, private plekken aan de landschapszijde. 

m) Er dient te worden voldaan aan het beleid dat is vastgelegd in 
de Welstandsnota 2014 van de gemeente Leusden.
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5.3 
Eisen voortvloeiend uit het gegeven dat ontwikkeling 
als Knooperf inhoudt dat ‘geborgd wordt dat 
onderhoud en beheer van het landschap duurzaam 
worden ondergebracht bij de eigenaren/bewoners/
gebruikers van de bebouwing op het Knooperf’

Een knooperfontwikkeling houdt in dat ruimte wordt geboden 
voor nieuwe functies (wonen en/of zorg, recreatie, educatie, aan-
huis-gebonden werk e.d.) in samenhang met (behoud en herstel 
van elementen in) het omringende landschap (lanen, paden, 
singels, houtopstanden) en dat het onderhoud en beheer daarvan 
worden ondergebracht bij de eigenaren/bewoners/gebruikers van 
het Knooperf. 

Een ontwikkelingsplan voor Knooperf Achterveldse Eng omvat 
daarom, naast een ruimtelijk en programmatisch voorstel (dat 
moet voldoen aan de hiervoor gestelde ruimtelijke en functionele 
eisen) tevens een beschrijving van de wijze waarop beheer, ex-
ploitatie en onderhoud van het erf en de daartoe behorende land-
schapselementen zal worden vorm gegeven. Uit de beschrijving 
moet blijken dat beheer en onderhoud kwalitatief en duurzaam zal 
zijn en dat wordt geborgd dat dit geldt voor nu en voor later. 
De beschrijving gaat tenminste in op de volgende aspecten:

- De ver- en toedeling van eigendom van gronden en opstallen 
over de toekomstige eigenaren/bewoners/gebruikers (bij 
voorbeeld in de vorm van splitsing van het eigendom in 
appartementsrechten die in eigendom komen van de leden van 
een op te richten Vereniging van Eigenaren1 of door vestiging 
van een Mandeligheid2).

- De organisatie van beheer en onderhoud van gronden, 
gebouwen, beplanting, landschapselementen, gaarden en 
tuinen etc., en het beleggen van verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden in dit kader (bijvoorbeeld bij leden van de VvE of 
bij de mandelige eigenaren). 

- De wijze waarop het hiervoor gaande ook voor de toekomst is 
geborgd (bij voorbeeld door het opnemen van kettingbedingen in 
koopakten).

 

1 
Art 5:106 BW stelt dat een eigenaar 
of erfpachter bevoegd is zijn recht 
op een gebouw met toebehoren te 
splitsen in appartementsrechten. 

2 
Mandeligheid ex art. 5:60 BW 
ontstaat als een onroerende zaak 
gemeenschappelijk eigendom 
is van de eigenaars van twee 
of meer erven en door hen tot 
gemeenschappelijk nut van die 
erven wordt bestemd bij een tussen 
hun opgemaakte notariële akte, 
gevolgd door inschrijving daarvan in 
de openbare registers.
In beide gevallen is sprake van 
een gemeenschap, dan wel van 
gemeenschappelijke gedeelten.
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1 INLEIDING 
 
Econsultancy heeft van BugelHajema opdracht gekregen voor het uitvoeren van een verkennend 
bodemonderzoek aan de Hessenweg 234a te Achterveld in de gemeente Leusden. 
 
Het bodemonderzoek is uitgevoerd in het kader van de voorgenomen aankoop van de onder-
zoekslocatie, de Bouwverordening, alsmede een bestemmingsplanwijziging. 
 
Het verkennend bodemonderzoek (NEN 5740) heeft tot doel met een relatief geringe onderzoeksin-
spanning vast te stellen of op de onderzoekslocatie een grond- en/of grondwaterverontreiniging aan-
wezig is, teneinde te bepalen of er milieuhygiënische belemmeringen zijn voor de aankoop van de on-
derzoekslocatie alsmede de bestemmingsplanwijziging.  
 
Het vooronderzoek is verricht conform de NEN 5725:2009 "Bodem - Landbodem - Strategie voor het 
uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek". Het bodemonderzoek is uitge-
voerd conform de NEN 5740:2009 "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verken-
nend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond". 
 
Het veldwerk en de bemonstering zijn verricht onder certificaat op grond van de BRL SIKB 2000 
"Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek", protocollen 2001 en 2002. De 
analyseresultaten zijn getoetst aan het toetsingskader van VROM (Circulaire bodemsanering 2013). 
 
Econsultancy is onder meer gecertificeerd voor de protocollen 2001 en 2002 van de BRL SIKB 2000. 
In dat kader verklaart Econsultancy geen eigenaar van de onderzoekslocatie te zijn of te worden. 
 
 
2 VOORONDERZOEK 
 
2.1 Geraadpleegde bronnen 
 
De informatie over de onderzoekslocatie is gebaseerd op de bij de gemeente Leusden aanwezige 
informatie (contactpersoon de heer P. van der Heijden), de bij de opdrachtgever aanwezige informatie 
(contactpersoon mevrouw J. Pronk) en informatie verkregen uit de op 8 februari 2016 uitgevoerde 
terreininspectie. 
 
Van de locatie en de directe omgeving zijn uit verschillende informatiebronnen gegevens verzameld 
over: 
 
 het historische, huidige en toekomstige gebruik; 
 eventuele calamiteiten; 
 eventueel eerder uitgevoerde bodemonderzoeken; 
 de bodemopbouw en geohydrologie; 
 verhardingen, kabels en leidingen. 
 
Bijlage 6 geeft een overzicht van de geraadpleegde bronnen. 
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2.2 Afbakening onderzoekslocatie vooronderzoek 
 
Het vooronderzoek omvat de onderzoekslocatie en de direct hieraan grenzende percelen en/of ter-
reindelen binnen een afstand van 25 meter.  

 
De onderzoekslocatie (± 6.100 m²) ligt aan de Hessenweg 234a, circa 0,5 kilometer ten zuidoosten 
van de kern van Achterveld in de gemeente Leusden (zie bijlage 1).  
 
Het perceel, waar de onderzoekslocatie deel van uitmaakt, is kadastraal bekend gemeente Stouten-
burg, sectie D, nummer 3501. 
 
Volgens de topografische kaart van Nederland, kaartblad 32 G, (schaal 1:25.000) zijn de coördinaten 
van het centrum van de onderzoekslocatie X = 162.975 Y = 460.670. Het maaiveld bevindt zich vol-
gens het Actueel Hoogtebestand Nederland (www.ahn.nl) op een hoogte van circa 6,5 m +NAP.  
 
2.3 Historisch en huidig gebruik onderzoekslocatie  
 
Volgens historisch kaartmateriaal uit de periode 1850-1908 was de locatie, alsmede de omgeving 
ervan, destijds in agrarisch gebruik. Aan de overzijde (noordzijde) van de Hessenweg bevonden zich 
reeds woonhuizen. Volgens kaartmateriaal daterend uit 1909 is destijds bebouwing op de onder-
zoekslocatie gerealiseerd. Sindsdien is het gebruik van de onderzoekslocatie niet wezenlijk veran-
derd. 
 
In de huidige situatie is de onderzoekslocatie bebouwd met een woonhuis, een ligboxenstal en een 
drietal schuren Het woonhuis en de verschillende schuren dateren volgens de Basisregistratie Adres-
sen en Gebouwen uit 1965. De grond rondom het woonhuis is in gebruik als siertuin. Het overige deel 
van de onderzoekslocatie is grotendeels verhard met betonklinkers, betonplaten en asfalt. In het 
zuidwestelijke deel van de onderzoekslocatie bevinden zich vier voormalige kuilplaten.  
 
In het verleden is op het perceel een bovengrondse brandstoftank aanwezig geweest. Tijdens uitge-
voerd bodemonderzoek door ingenieursbureau AquaTerra-KuiperBurger in december 2008 (zie para-
graaf 2.5) is de bovengrondse tank in de lekbak niet meer op de locatie waargenomen.  
 
Voor zover bij de opdrachtgever en de gemeente Leusden zijn er geen gegevens bekend omtrent 
overige potentieel bodembedreigende activiteiten op de onderzoekslocatie. 
 
In bijlage 2a is de huidige situatie op een locatieschets weergegeven. Bijlage 2b bevat enkele foto's 
van de onderzoekslocatie. 
 
2.4 Calamiteiten 
 
Voor zover bij de opdrachtgever bekend hebben zich op de onderzoekslocatie in het verleden geen 
calamiteiten met een bodembedreigend karakter voorgedaan. Ook uit informatie van de gemeente 
Leusden blijkt niet dat er zich in het verleden bodembedreigende calamiteiten hebben voorgedaan. 
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2.5 Uitgevoerd(e) bodemonderzoek(en) op de onderzoekslocatie 
 
In december 2008 heeft ingenieursbureau AquaTerra-KuiperBurger bv een verkennend milieukundig 
bodemonderzoek op de onderzoekslocatie uitgevoerd (rapportnummer: CLGOOST08211 VO 01, zie 
bijlage 7). Op het erf zijn een onverdachte en volgende twee verdachte deellocaties onderzocht; een 
voormalige bovengrondse brandstoftank en een stalling voor landbouwwerktuigen. In de bovengrond 
ter plaatse van de voormalige bovengrondse tank en de stalling voor de landbouwvoertuigen zijn 
geen verontreinigingen aangetoond. In de bovengrond op het onverdachte deel van het erf is een 
lichte verontreiniging met minerale olie aangetoond. In het grondwater ter plaatse van de voormalige 
bovengrondse tank, Pb01, zijn geen verontreinigingen aangetoond. In het grondwater ter plaatse van 
peilbuis Pb02 is een lichte verontreiniging barium en zink aangetroffen (dit betreft vermoedelijk een 
verhoogd achtergrondgehalte). Het grondwater ter plaatse van peilbuis Pb03 is licht verontreinigd met 
naftaleen (dit is vermoedelijk te relateren aan de voormalige bedrijfsactiviteiten).  
 
2.6 Belendende percelen/terreindelen 
 
In bijlage 6 zijn de geraadpleegde informatiebronnen voor de omliggende terreindelen en belendende 
percelen binnen 25 meter van de onderzoekslocatie opgenomen. Het bodemgebruik van de omlig-
gende terreindelen is als volgt: 
 
aan de noordzijde van de onderzoekslocatie bevinden zich een weiland en de Hessenweg. In de ove-
rige richtingen grenst de onderzoekslocatie aan weilanden. 
 
Uit de verzamelde informatie blijkt niet dat er vanuit de omliggende percelen grensoverschrijdende 
verontreinigingen zijn te verwachten.  
 
2.7 Terreininspectie 
 
Voorafgaand aan het bodemonderzoek is een terreininspectie uitgevoerd. Deze is gericht op de iden-
tificatie van bronnen, die mogelijk hebben geleid of kunnen leiden tot een grond- en/of grondwater-
verontreiniging. 
 
Op het maaiveld zijn geen asbestverdachte materialen waargenomen.  
 
De tijdens de terreininspectie aangetroffen situatie komt overeen met de locatiegegevens, zoals deze 
zijn opgenomen in paragraaf 2.3. Op de onderzoekslocatie zijn geen mogelijke bronnen voor een 
grond- en/of grondwaterverontreiniging aangetroffen.  
 
2.8 Toekomstige situatie 
 
De initiatiefnemer is voornemens de locatie aan te kopen en het knooperf ‘Hoog Achterveld’ te ont-
wikkelen. De bestaande bebouwing op de locatie (m.u.v. het woonhuis) wordt gesloopt. Ter plaatse 
van de onderzoekslocatie wordt een dorpsboerderij (bestaande uit verschillende eenheden) gereali-
seerd waarin wonen, werken en maatschappelijke doeleinden worden gecombineerd.  
 
2.9 Informatie lokale of regionale achtergrondgehalten 
 
Voor de gemeente Leusden is een bodemfunctieklassenkaart opgesteld (Tauw, 01-12-2011, N004-
4761860JTO-nnc-V01-NL). De onderzoekslocatie is gelegen in niet ingedeeld gebied.  
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2.10 Bodemopbouw 
 
De originele bodem bestaat volgens de bodemkaart van Nederland, kaartblad 32 Oost, 1997 (schaal 
1:50.000), uit een laarpodzolgrond, die volgens de Stichting voor Bodemkartering voornamelijk is 
opgebouwd uit leemarm en zwak lemig fijn zand. De afzettingen, waarin deze bodem is ontstaan, 
behoren geologisch gezien tot de Formatie van Boxtel. 
  
2.11 Geohydrologie 
 
De onderzoekslocatie ligt in de Gelderse Vallei. De Gelderse vallei vormt een glaciaal tongbekken, 
dat wordt begrensd door het nabijgelegen stuwwallengebied van de Utrechtse Heuvelrug ten westen 
en zuiden en de verder weg gelegen Veluwe ten oosten. 
 
Het eerste watervoerend pakket heeft een dikte van ± 15,0 m en wordt gevormd door de fijne dek-
zandafzettingen behorende tot de Formatie van Boxtel en de onderliggende veenafzettingen beho-
rende tot de Formatie van Woudenberg. Het eerste watervoerend pakket wordt aan de onderzijde 
begrensd door de kleiige en zandige, schelphoudende afzettingen van de Eem Formatie.  
 
De gemiddelde stand van het freatisch grondwater bedraagt ± 5,0 m +NAP, waardoor het grondwater 
zich op ± 1,5 m -mv zou bevinden. Het water van het eerste watervoerend pakket stroomt volgens de 
isohypsenkaart van de Dienst Grondwaterverkenning van TNO, kaartblad 32 Oost, 1995 (schaal 
1:50.000), in westelijke richting.  
 
Er liggen geen drinkwaterpompstations in de buurt van de onderzoekslocatie die van invloed zouden 
kunnen zijn op de grondwaterstroming ter plaatse van de onderzoekslocatie.  
 
De onderzoekslocatie ligt niet in een grondwaterbeschermings- en/of grondwaterwingebied.  
 
 
3 CONCLUSIES VOORONDERZOEK (ONDERZOEKSOPZET) 
 
Uit het vooronderzoek blijkt dat er geen sprake is van bodembelasting, anders dan een regionale of 
landelijke diffuse achtergrondbelasting in de grond en het grondwater. Op de locatie worden geen 
verontreinigende stoffen verwacht in gehalten boven de landelijk of regionaal geldende achtergrond-
waarde voor grond en/of de streefwaarde voor grondwater. Dit geldt zowel voor natuurlijke achter-
grondgehalten als voor "antropogene" achtergrondgehalten, waarvan de oorzaak niet eenduidig is 
aan te wijzen. Op basis van het vooronderzoek is geconcludeerd dat de onderzoekslocatie onder-
zocht dient te worden volgens de strategie "onverdacht" (ONV). Bij onverdachte locaties luidt de on-
derzoekshypothese dat de bodem niet verontreinigd is. 
 
Gelet op de voormalige aanwezigheid van een bovengrondse dieselolietank is ter plaatse, volledig-
heidshalve, een diepere boring gesitueerd. 
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4 VELDWERK 
 
4.1 Algemeen 
 
Het veldwerk van het verkennend bodemonderzoek omvat het zintuiglijk beoordelen van aanwezige 
bodemlagen door middel van het handmatig opboren van bodemmateriaal. De aanwezige bodemla-
gen worden hierbij nauwkeurig beschreven en de posities van de betreffende monstername-punten 
worden op kaart vastgelegd. Dit is beschreven in paragraaf 4.2. De zintuiglijke beoordeling van de 
grond vormt de basis van de keuzes bij de inzet van de chemische analyse, zoals beschreven in 
hoofdstuk 5. Voor de bemonstering van grondwater, ten behoeve van chemische analyse, wordt ge-
bruik gemaakt van een peilbuis. De wijze waarop het grondwatermonster wordt verkregen is beschre-
ven in paragraaf 4.3. 
 
Tijdens het opstellen van het boorplan is rekening gehouden met de doelstellingen en de richtlijnen, 
die geformuleerd zijn in de inleiding. Daarnaast is rekening gehouden met de gegevens voortvloeiend 
uit het vooronderzoek en de ligging van kabels en leidingen. Bijlage 2a bevat de locatieschets met 
daarop aangegeven de situering van de boorpunten en de peilbuis. In bijlage 3 zijn de boorprofielen 
opgenomen. 
 
4.2 Grondonderzoek 
 
4.2.1 Uitvoering veldwerk 
 
Het veldwerk is op 8 februari 2016 uitgevoerd onder kwaliteitsverantwoordelijkheid van de heer  
A. Bruil. Deze medewerker van Econsultancy staat geregistreerd als ervaren veldwerker voor het 
protocol 2001 van de BRL SIKB 2000 "Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonder-
zoek".  
 
In het totaal zijn er met behulp van een edelmanboor 16 boringen geplaatst; 10 boringen tot  
0,5 m -mv, 2 boringen tot 1,0 m -mv (waarvan 1 ter plaatse van de voormalige bovengrondse tank), 3 
boringen tot 2,0 m -mv en 1 boring tot 3,2 m -mv. Deze diepe boring is afgewerkt als peilbuis, tenein-
de de milieuhygiënische kwaliteit van het grondwater te kunnen bepalen. Van het opgeboorde materi-
aal is een boorbeschrijving conform de NEN 5104 gemaakt en zijn er grondmonsters genomen over 
trajecten van ten hoogste 0,5 m, waarbij bodemlagen met verontreinigingskenmerken of een afwijken-
de textuur separaat bemonsterd zijn.  
 
4.2.2 Zintuiglijke waarnemingen 
 
De bodem bestaat voornamelijk uit zwak tot sterk siltig, uiterst fijn tot matig fijn zand. Daarnaast is de 
bodem zwak tot matig humeus.  
 
De bovengrond is plaatselijk zwak puinhoudend. Voor het overige zijn zintuiglijk geen verontreinigin-
gen waargenomen. 
 
Tijdens de veldwerkzaamheden zijn op het maaiveld van de onderzoekslocatie, alsmede in de bo-
dem, geen asbestverdachte materialen aangetroffen. Hierbij wordt opgemerkt dat gelet op de doel-
stelling van het onderzoek de veldwerkzaamheden niet conform de NEN 5707 ("Bodem - Inspectie, 
monsterneming en analyse van asbest in bodem en partijen grond") zijn uitgevoerd. De uitkomst van 
het onderzoek is met betrekking tot de parameter asbest derhalve indicatief. 
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4.3 Grondwateronderzoek 
 
4.3.1 Uitvoering veldwerk 
 
Centraal op de onderzoekslocatie is een peilbuis (filterstelling 2,2-3,2 m -mv) geplaatst. De filterstel-
ling is bepaald op basis van de grondwaterstand, zoals deze tijdens de veldwerkzaamheden op 8 
februari 2016 is ingeschat. Het onderste gedeelte van de peilbuis (het peilfilter) is geperforeerd en de 
ruimte tussen de wand van het boorgat en het peilfilter is opgevuld met filtergrind. Boven het filter-
grind is een laag zwelklei aangebracht, zodat er géén verontreinigingen van bovenaf in de peilbuis 
kunnen migreren. De peilbuis is direct na plaatsing afgepompt en na een wachttijd van minimaal een 
week is het grondwater bemonsterd. 
 
4.3.2 Bemonstering 
 
De grondwaterbemonstering is op 15 februari 2016 uitgevoerd door de heer P. Toebes. Deze mede-
werker van Econsultancy staat geregistreerd als ervaren veldwerker voor het protocol 2002 van de 
BRL SIKB 2000 "Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek". 
 
De bemonstering is uitgevoerd conform de eisen uit het protocol 2002 van de BRL SIKB 2000 en de 
NEN 5744:2011. De bemonstering heeft plaatsgevonden nadat de EGV een constante waarde werd 
bereikt, met inachtneming het voorgeschreven afpompvolume en afpompdebiet. Na afronding van het 
voorpompen is de troebelheid gemeten. Bij de bemonstering is gebruik gemaakt van schone kunst-
stofslangen en is voorkomen dat er gas- of luchtbellen in de monsters zijn gekomen. Het watermon-
ster ten behoeve van de analyse op metalen is in het veld gefiltreerd. Tabel II geeft een overzicht van 
de grondwaterstand en de in het veld bepaalde waarde van de troebelheid. 
 
Tabel II. Overzicht gegevens peilbuis en veldmetingen grondwater 
 

Peilbuisnummer Situering peilbuis Filterstelling 
(m -mv) 

Grondwaterstand 
15 februari 2016 

 (m -mv) 

Elektrisch Gelei-
dingsvermogen 

(µS/cm) 

Troebel-
heid 

(NTU) 

01 centraal op onderzoekslocatie 2,2-3,2 1,6 406 4,2 

 
Tijdens de grondwaterbemonstering zijn zintuiglijk geen verontreinigingen aangetoond.  
  



 

 

 

 

15086012 LEU.BUG.NEN  Pagina 7 van 10 

5 LABORATORIUMONDERZOEK 
 
5.1 Uitvoering analyses 
 
Alle grond- en grondwatermonsters zijn aangeboden aan een laboratorium dat is erkend door de 
Raad voor Accreditatie en AS3000-geaccrediteerd is voor milieuhygiënisch bodemonderzoek. In het 
laboratorium zijn in totaal 4 grondmengmonsters samengesteld (2 mengmonsters van de bovengrond 
en 2 grondmengmonsters van de ondergrond). De 4 grondmengmonsters en het grondwatermonster 
zijn geanalyseerd op de volgende pakketten: 
 
- standaardpakket grond: 
 droge stof, organische stof, lutum, metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molyb-

deen, nikkel en zink), polychloorbifenylen (PCB), polycyclische aromatische koolwaterstoffen 
(PAK) en minerale olie; 

 
- standaardpakket grondwater: 
 metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), vluchtige aro-

maten (BTEX), styreen, naftaleen, gehalogeneerde koolwaterstoffen (VOX) en minerale olie. 
 
Tabel III geeft een overzicht van de samenstelling van de grondmengmonsters en de analysepakket-
ten. 
 
Tabel III. Overzicht van de samenstelling van de grondmengmonsters en de analysepakketten 
 

Grondmeng- 
monster 

Traject 
(cm -mv) 

Analysepakket Bijzonderheden 

MM01 01 (8-50) + 09 (7-30) + 09 (30-60) +        
14 (8-20)  

standaardpakket  bovengrond  
(zwak puinhoudend) 

MM02 02 (0-35) +  05 (8-58) +  07 (0-40) +         
11 (7-40) + 15 (25-50) + 16 (0-50) 

standaardpakket  bovengrond 
(zintuiglijk schoon) 

MM03 01 (110-160) + 02 (100-125) +                  
02 (125-160) 

standaardpakket  ondergrond 
(zintuiglijk schoon) 

MM04 02 (60-100) + 05 (60-100) + 07 (80-125) +       
09 (60-110) + 14 (100-150) 

standaardpakket  ondergrond 
(zintuiglijk schoon)  

 
5.2 Toetsingskader 
 
De analyseresultaten zijn getoetst aan het toetsingskader van VROM (Circulaire bodemsanering 
2013) en aan de achtergrondwaarden voor grond uit de Regeling bodemkwaliteit (bijlage B, tabel 1), 
VROM, 2007. Het toetsingskader voor de beoordeling van de gehalten en/of concentraties van ver-
ontreinigingen is gegeven in de toetsingstabel en bevat voor grond en grondwater elk drie te onder-
scheiden waarden met de verschillende niveaus: 
 
- achtergrondwaarde: 
 deze waarde ("AW") geeft de gehalten aan zoals die op dit moment voorkomen in de bodem van 

natuur- en landbouwgronden, waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door lokale ver-
ontreinigingsbronnen; 

 
- streefwaarde: 
 deze waarde ("S") geeft het milieukwaliteitsniveau aan voor grondwater, waarbij als nadelig te 

waarderen effecten verwaarloosbaar worden geacht; 
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- tussenwaarde: 
 deze waarde ("T") is de helft van de som van de achtergrondwaarde (of in het geval van grond-

water de streefwaarde) en de interventiewaarde. De tussenwaarde is de concentratiegrens waar-
boven in beginsel nader onderzoek moet worden uitgevoerd, omdat het vermoeden van ernstige 
bodemverontreiniging bestaat; 

 
- interventiewaarde: 
 deze waarde ("I") geeft het niveau voor verontreinigingen in grond en grondwater aan waarboven 

ernstige vermindering of dreigende vermindering optreedt van de functionele eigenschappen, die 
de bodem heeft voor mens, plant of dier. Bij gehalten en/of concentraties boven de interventie-
waarde is er sprake van een sterke verontreiniging. Bij overschrijding van de interventiewaarde 
wordt vaak een nader onderzoek uitgevoerd om de ernst van de verontreiniging en de spoed-
eisendheid van de sanering te bepalen. Wanneer het boven de tussenwaarde of interventie-
waarde gelegen gehalte een natuurlijke oorsprong heeft, is uitvoering van vervolgonderzoek 
meestal niet noodzakelijk. 

 
In bijlage 5 is de toetsingstabel opgenomen uit de eerder genoemde circulaires. Deze bijlage bevat de 
achtergrondwaarden en de interventiewaarden voor een standaardbodem (10% organische stof en 
25% lutum). De gemeten gehalten zijn door middel van een BoToVa-toetsing, met behulp van de door 
het laboratorium bepaalde waarden voor het organische stof- en lutumgehalte, omgerekend naar 
gehalten in een standaardbodem en vervolgens getoetst. 
 
De gebruikte analysetechnieken zijn weergegeven op de certificaten in bijlage 4a. Om de mate van 
verontreiniging aan te geven wordt de volgende terminologie gebruikt: 
 
Grond: 

- niet verontreinigd: gehalte < achtergrondwaarde en/of detectielimiet; 
- licht verontreinigd: gehalte > achtergrondwaarde en < tussenwaarde; 
- matig verontreinigd: gehalte > tussenwaarde < interventiewaarde; 
- sterk verontreinigd: gehalte > interventiewaarde. 

 
Grondwater: 

- niet verontreinigd: concentratie < streefwaarde en/of detectielimiet; 
- licht verontreinigd: concentratie > streefwaarde en < tussenwaarde; 
- matig verontreinigd: concentratie > tussenwaarde < interventiewaarde; 
- sterk verontreinigd: concentratie > interventiewaarde. 
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5.3 Resultaten grond- en grondwatermonsters 
 
Tabel IV geeft een overzicht van de parameters in de grond die de geldende toetsingskaders over-
schrijden. 
 
Tabel IV. Overschrijdingen toetsingskaders grond 
 

Grondmeng- 
monster 

Traject 
(cm -mv) 

Gehalte > AW 
(licht verontreinigd) 

Gehalte > T 
(matig verontreinigd) 

Gehalte > I 
(sterk verontreinigd) 

MM01 01 (8-50) + 09 (7-30) + 09 (30-60) + 14 (8-20)  zink 
PAK 

- - 

MM02 02 (0-35) +  05 (8-58) +  07 (0-40) + 11 (7-40) +     
15 (25-50) + 16 (0-50) 

kobalt 

 
- - 

MM03 01 (110-160) + 02 (100-125) + 02 (125-160) - - - 

MM04 02 (60-100) + 05 (60-100) + 07 (80-125) +              
09 (60-110) + 14 (100-150) 

- - - 

 
Tabel V geeft een overzicht van de parameters in het grondwater die het geldende toetsingskader 
overschrijden. 
 
Tabel V. Overschrijdingen toetsingskader grondwater 
 

Grondwater- 
monster 

Situering 
peilbuis 

Concentratie > S 
(licht verontreinigd) 

Concentratie > T 
(matig verontreinigd) 

Concentratie > I 
(sterk verontreinigd) 

01-1-1 centraal op de onderzoekslocatie - - - 

 
Bijlage 4a bevat de door het laboratorium aangeleverde analysecertificaten. Bijlage 4b bevat de ge-
toetste analyseresultaten. 
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6 SAMENVATTING, CONCLUSIES EN ADVIES  
 
Econsultancy heeft in opdracht van BugelHajema een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd aan 
de Hessenweg 234a te Achterveld in de gemeente Leusden. 
 
Het bodemonderzoek is uitgevoerd in het kader van de voorgenomen aankoop van de onder-
zoekslocatie, de Bouwverordening, alsmede een bestemmingsplanwijziging. 
  
Op basis van het vooronderzoek is geconcludeerd dat de onderzoekslocatie onderzocht dient te wor-
den volgens de strategie "onverdacht" (ONV). Bij onverdachte locaties luidt de onderzoekshypothese 
dat de bodem niet verontreinigd is.  
 
De bodem bestaat voornamelijk uit zwak tot sterk siltig, uiterst fijn tot matig fijn zand. Daarnaast is de 
bodem zwak tot matig humeus. De bovengrond is plaatselijk zwak puinhoudend. Voor het overige zijn 
zintuiglijk geen verontreinigingen waargenomen.  
 
De zwak puinhoudende bovengrond is licht verontreinigd met zink en PAK. De zintuiglijk schone bo-
vengrond is licht verontreinigd met kobalt. In de zintuiglijk onverdachte ondergrond zijn analytisch 
geen verontreinigingen aangetoond. 
 
In het grondwater zijn geen verontreinigingen geconstateerd. 
 
De vooraf gestelde hypothese, dat de onderzoekslocatie als "onverdacht" kan worden beschouwd 
wordt, op basis van de lichte verontreinigingen, verworpen. Echter, gelet op de aard en mate van 
verontreiniging, bestaat er géén reden voor een nader onderzoek en bestaan er met betrekking tot de 
milieuhygiënische kwaliteit van de bodem géén belemmeringen voor de nieuwbouw alsmede de be-
stemmingsplanwijziging van de onderzoekslocatie.  
 
In het kader van de aankoop kan gesteld worden dat de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem bij 
ongewijzigd gebruik niet tot gebruiksbeperkingen of gezondheidsrisico's zal leiden. Ook bij het aan-
vragen van een bouwvergunning in de nabije toekomst zullen, met het huidige beleid en de huidige 
normen, de aangetoonde verontreinigingen geen bezwaar vormen. Derhalve bestaan er met betrek-
king tot de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem, volgens Econsultancy, geen belemmeringen 
voor de aankoop van de onderzoekslocatie.  
 
Indien er werkzaamheden plaatsvinden, waarbij grond vrijkomt, kan de grond niet zonder meer wor-
den afgevoerd of elders worden toegepast. De regels van het Besluit bodemkwaliteit zijn hierop mo-
gelijk van toepassing. 
 

Econsultancy 
Doetinchem, 7 maart 2016 
 
 
 



Bijlage 1 Topografische ligging van de locatie 
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DATUM: 7-3-2016

BIJLAGE:2a

PROJECT: LEU.BUG.NEN

Titel: locatieschets

NUMMER: 15086012

SCHAAL:

GETEKEND: JRu

1:500

A3
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Asfalt

Beton

Boom

Bos

Braak

Depothoogte

Fotoname

Mangat

Gras

Grind

Haag

Klinker

Olie/vetafscheider

Ontgravingsdiepte

Ontluchtingspunt

Onverhard

Parkeerplaats

Pomp

Puinverharding

Spoorbaan

Stelconplaat

Struik

Talud

Tegel

Vloeistofdichte vloer

Vulpunt

Water

Zeshoek tegel

Zinkput

 x,x

. . . . . .

. . . . . .

 . . . . . 

. . . . .

P

Asbestgat 30x30x50 +

boring tot 0,5 m -mv

Asbestgat 30x30x50 +

boring tot 1,0 m -mv

Asbestgat 30x30x50 +

boring tot 1,5 m -mv

Asbestgat 30x30x50 +

boring tot 2,0 m -mv

Asbestgat 30x30x50 +

boring tot 2,5 m -mv

Asbestgat 30x30x50 +

boring tot 3,0 m -mv

Asbestgat 30x30x50 +

boring tot 3,5 m -mv

Asbestgat 30x30x50 +

boring tot 4,0 m -mv

Asbestgat 30x30x50 +

boring tot 4,5 m -mv

Asbestgat 30x30x50 +

boring tot 5,0 m -mv

Voorgaande

boring tot 0,5 m -mv

Voorgaande

boring tot 1,0 m -mv

Voorgaande

boring tot 1,5 m -mv

Voorgaande

boring tot 2,0 m -mv

Voorgaande

boring tot 2,5 m -mv

Voorgaande

boring tot 3,0 m -mv

Voorgaande

boring tot 3,5 m -mv

Voorgaande

boring tot 4,0 m -mv

Voorgaande

boring tot 4,5 m -mv

Voorgaande

boring tot 5,0 m -mv

Boring tot 0,5 m -mv

Boring tot 1,0 m -mv

Boring tot 1,5 m -mv

Boring tot 2,0 m -mv

Boring tot 2,5 m -mv

Boring tot 3,0 m -mv

Boring tot 3,5 m -mv

Boring tot 4,0 m -mv

Boring tot 4,5 m -mv

Boring tot 5,0 m -mv

Kernboring 80 mm

Kernboring 120 mm +

boring tot 0,5 m -mv

Kernboring 120 mm +

boring tot 1,0 m -mv

Kernboring 120 mm +

boring tot 1,5 m -mv

Kernboring 120 mm +

boring tot 2,0 m -mv

Kernboring 120 mm +

boring tot 2,5 m -mv

Kernboring 120 mm +

boring tot 3,0 m -mv

Kernboring 120 mm +

boring tot 3,5 m -mv

Kernboring 120 mm +

boring tot 4,0 m -mv

Kernboring 120 mm +

boring tot 4,5 m -mv

Kernboring 120 mm +

boring tot 5,0 m -mv

Kernboring 120 mm

Asbestgat 30x30x50

Asbestgat 30x30x50 +

peilbuis

Asbestgat 30x30x50 +

peilbuis (diep)

Voorgaande peilbuis

Voorgaande peilbuis (diep)

Peilbuis

Peilbuis (diep)

 -x,x

AW/S-waarde contour

T-waarde contour

I-waarde contour

Niet verontreinigd

Licht verontreinigd

Matig verontreinigd

Sterk verontreinigd

Verspreiding

verontreiniging onbekend ?

Asbestgat 100x100x50 +

boring tot 0,5 m -mv

Asbestgat 100x100x50 +

boring tot 1,0 m -mv

Asbestgat 100x100x50 +

boring tot 1,5 m -mv

Asbestgat 100x100x50 +

boring tot 2,0 m -mv

Asbestgat 100x100x50 +

boring tot 2,5 m -mv

Asbestgat 100x100x50 +

boring tot 3,0 m -mv

Asbestgat 100x100x50 +

boring tot 3,5 m -mv

Asbestgat 100x100x50 +

boring tot 4,0 m -mv

Asbestgat 100x100x50 +

boring tot 4,5 m -mv

Asbestgat 100x100x50 +

boring tot 5,0 m -mv

Asbestgat 100x100x50

Asbestgat 100x100x50 +

peilbuis (diep)

Asbestgat 100x100x50 +

peilbuis

Kernboring + 

Boring tot 0,5 m -mv +

 

asbestgat 30x30 +

Kernboring + asbestgat 30x30 +

Boring tot 1,0 m -mv +

Kernboring + asbestgat 30x30 +

Boring tot 1,5 m -mv +

Kernboring + asbestgat 30x30 +

Boring tot 2,0 m -mv +

Kernboring + asbestgat 30x30 +

Boring tot 2,5 m -mv +

Kernboring + asbestgat 30x30 +

Boring tot 3,0 m -mv +

Kernboring + asbestgat 30x30 +

Boring tot 3,5 m -mv +

Kernboring + asbestgat 30x30 +

Boring tot 4,0 m -mv +

Kernboring + asbestgat 30x30 +

Boring tot 4,5 m -mv +

Kernboring + asbestgat 30x30 +

Boring tot 5,0 m -mv +

Kernboring + asbestgat 30x30 +

peilbuis

Kernboring + asbestgat 30x30 +

peilbuis (diep)

Legenda

Ontgravingsvak

Niet verontreinigd

Omschrijving

Boringen

Symbool Omschrijving

Symbolen

Symbool Omschrijving

Verontreiniging

Symbool

Asbestverdacht

plaatmateriaal op maaiveld

Hekwerk

X

Bebouwing

Toekomstige bebouwing

Voormalige bebouwing

Locatiegrens

Omschrijving

Boringen

Symbool

Sleuf 200x40x50cm 
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Projectcode: 15086012

Projectnaam: LEU.BUG.NEN

Bodemprofielen Pagina 1 van 3

Getekend volgens NEN 5104

Boring: 01

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

5

baksteen0

9

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
puinhoudend, beigebruin, 
Edelmanboor

110

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

160

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, matig oerhoudend, 
donker roodbruin, River

170

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
oerhoudend, roodgrijs, River

250

Zand, zeer fijn, matig siltig, sterk 
oerhoudend, roodbruin, River

255

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
beigegrijs, Zuigerboor

300

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
grindig, beigegrijs, Zuigerboor320

Boring: 02

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

6

gras0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donkerbruin, Edelmanboor

35

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
roesthoudend, bruinbeige, 
Edelmanboor

100

Zand, uiterst fijn, sterk siltig, matig 
humeus, matig veenhoudend, 
donker zwartbruin, Edelmanboor125

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, donkerbruin, Edelmanboor

160

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
roodbruin, Edelmanboor

200

Boring: 03

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring: 04

0

50

1

2

erf0

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
grijsbeige, Edelmanboor

25

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 05

0

50

100

1

2

klinker0

8

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, donkerbruin, Edelmanboor

60

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
beigebruin, Edelmanboor

100

Boring: 06

0

50

1

2

klinker0

8

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
beigegrijs, Edelmanboor25

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, donker beigebruin, 
Edelmanboor

50
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Getekend volgens NEN 5104

Boring: 07

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

gras0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, donkerbruin, Edelmanboor

80

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
grijsbruin, Edelmanboor

125

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
beigegrijs, Edelmanboor

200

Boring: 08

0

50

1

gras0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 09

0

50

100

1

2

3

klinker0

7

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
baksteenhoudend, beigebruin, 
Edelmanboor

30

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, zwak baksteenhoudend, 
donkerbruin, Edelmanboor

60

Zand, zeer fijn, sterk siltig, licht 
bruingrijs, Edelmanboor

110

Boring: 10

0

50

1

2

klinker0

8

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, beigegrijs, Edelmanboor

20

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, donkerbruin, Edelmanboor50

Boring: 11

0

50

1

2

baksteen0

7

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
grijsbeige, Edelmanboor

10

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, donkerbruin, Edelmanboor

40

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
bruinbeige, Edelmanboor

60

Boring: 12

0

50

1

2

klinker0

8

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
grijsbeige, Edelmanboor25

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 13

0

50

1

2

erf0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, grijsbeige, Edelmanboor

25

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, donker 
grijsbruin, Edelmanboor50

Boring: 14

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

klinker0

8

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, zwak betonhoudend, 
grijsbeige, Edelmanboor

20

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

70

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
grijsbeige, Edelmanboor

100

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
beigegrijs, Edelmanboor

200



Projectcode: 15086012

Projectnaam: LEU.BUG.NEN

Bodemprofielen Pagina 3 van 3

Getekend volgens NEN 5104

Boring: 15

0

50

1

2

klinker0

8

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
schelphoudend, beigegrijs, 
Edelmanboor

25

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 16

0

50

1

erf0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, donkerbruin, Edelmanboor

50



Bijlage 4a Analysecertificaten 



T.a.v. J.M. Rüssel
Fabriekstraat 19c
7005 AP  DOETINCHEM

Datum: 12-Feb-2016

Econsultancy

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 08-Feb-2016

LEU.BUG.NEN

15086012
2016014942/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

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

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

van

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

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



LEU.BUG.NEN

1 2 3 4

A.Bruil 1/2

15086012

Analysecertificaat

12-Feb-2016/12:42

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

08-Feb-2016

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2016014942/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 85.9% (m/m) 83.2 76.8 83.8Droge stof

S 2.9% (m/m) ds 4.1 3.7 1.7Organische stof

Q 97.0% (m/m) ds 95.8 96.1 98.2Gloeirest

S <2.0% (m/m) ds <2.0 <2.0 <2.0Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 34mg/kg ds <20 28 <20Barium (Ba)

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

S <3.0mg/kg ds 5.8 <3.0 <3.0Kobalt (Co)

S <5.0mg/kg ds 11 <5.0 <5.0Koper (Cu)

S <0.050mg/kg ds 0.064 <0.050 <0.050Kwik (Hg)

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

S 5.0mg/kg ds <4.0 <4.0 <4.0Nikkel (Ni)

S 21mg/kg ds 18 <10 <10Lood (Pb)

S 64mg/kg ds 35 <20 <20Zink (Zn)

Minerale olie

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

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

5.8mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

13mg/kg ds 17 <11 <11Minerale olie (C21-C30)

6.7mg/kg ds 6.7 6.0 <5.0Minerale olie (C30-C35)

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

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

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 118

1

2

3

4

MM01 01 (8-50) 09 (7-30) 09 (30-60) 14 (8-20)

MM02 02 (0-35) 05 (8-58) 07 (0-40) 11 (7-40) 15 (25-50) 16 (0-50)

MM03 01 (110-160) 02 (100-125) 02 (125-160)

MM04 02 (60-100) 05 (60-100) 07 (80-125) 09 (60-110) 14 (100-150) 8897819

8897818

8897817

8897816

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

08-Feb-2016

08-Feb-2016

08-Feb-2016

08-Feb-2016

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting



LEU.BUG.NEN

1 2 3 4

A.Bruil 2/2

15086012

Analysecertificaat

12-Feb-2016/12:42

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

08-Feb-2016

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2016014942/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 180

S
1)1)1)1)

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

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Naftaleen

S 0.067mg/kg ds 0.051 <0.050 <0.050Fenanthreen

S 0.061mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Anthraceen

S 0.33mg/kg ds 0.13 <0.050 <0.050Fluorantheen

S 0.31mg/kg ds 0.095 <0.050 <0.050Benzo(a)anthraceen

S 0.49mg/kg ds 0.15 <0.050 <0.050Chryseen

S 0.17mg/kg ds 0.070 <0.050 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S 0.21mg/kg ds 0.096 <0.050 <0.050Benzo(a)pyreen

S 0.21mg/kg ds 0.11 <0.050 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S 0.19mg/kg ds 0.10 <0.050 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)1)

2.1mg/kg ds 0.88 0.35 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

MM01 01 (8-50) 09 (7-30) 09 (30-60) 14 (8-20)

MM02 02 (0-35) 05 (8-58) 07 (0-40) 11 (7-40) 15 (25-50) 16 (0-50)

MM03 01 (110-160) 02 (100-125) 02 (125-160)

MM04 02 (60-100) 05 (60-100) 07 (80-125) 09 (60-110) 14 (100-150) 8897819

8897818

8897817

8897816

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

08-Feb-2016

08-Feb-2016

08-Feb-2016

08-Feb-2016

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting FZ



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2016014942/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

MM01 01 (8-50) 09 (7-30) 09 (30-60) 14 (8-20) 8897816 01  8  50 05326917761

 8897816 09  7  30 05326912551

 8897816 14  8  20 05326912471

 8897816 09  30  60 05326917782

MM02 02 (0-35) 05 (8-58) 07 (0-40) 11 (7-40) 15 (2 8897817 02  0  35 05326912321

 8897817 05  8  58 05326912431

 8897817 07  0  40 05326912501

 8897817 11  7  40 05326912541

 8897817 16  0  50 05326912401

 8897817 15  25  50 05326910662

MM03 01 (110-160) 02 (100-125) 02 (125-160) 8897818 01  110  160 05326917773

 8897818 02  100  125 05326910484

 8897818 02  125  160 05326910335

MM04 02 (60-100) 05 (60-100) 07 (80-125) 09 (60-11 8897819 05  60  100 05326910692

 8897819 02  60  100 05326910523

 8897819 09  60  110 05326917723

 8897819 14  100  150 05326910634

 8897819 07  160  200 05326917815
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2016014942/1
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

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

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juli 2011.
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T.a.v. J.M. Rüssel
Fabriekstraat 19c
7005 AP  DOETINCHEM

Datum: 18-Feb-2016

Econsultancy

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 15-Feb-2016

LEU.BUG.NEN

15086012
2016017474/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

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

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

van

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

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen
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LEU.BUG.NEN

1

Toebes 1/2

15086012

Analysecertificaat

18-Feb-2016/08:16

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

15-Feb-2016

Monstermatrix Water; Water (AS3000)

2016017474/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 34µg/LBarium (Ba)

S <0.20µg/LCadmium (Cd)

S <2.0µg/LKobalt (Co)

S <2.0µg/LKoper (Cu)

S <0.050µg/LKwik (Hg)

S <2.0µg/LMolybdeen (Mo)

S <3.0µg/LNikkel (Ni)

S 2.2µg/LLood (Pb)

S <10µg/LZink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/LBenzeen

S <0.20µg/LTolueen

S <0.20µg/LEthylbenzeen

S <0.10µg/Lo-Xyleen

S <0.20µg/Lm,p-Xyleen

S
1)

0.21µg/LXylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/LBTEX (som)

S <0.020µg/LNaftaleen

S <0.20µg/LStyreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/LDichloormethaan

S <0.20µg/LTrichloormethaan

S <0.10µg/LTetrachloormethaan

S <0.20µg/LTrichlooretheen

S <0.10µg/LTetrachlooretheen

S <0.20µg/L1,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/Lcis 1,2-Dichlooretheen

1 01-1-1 8905191
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Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

15-Feb-2016

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting



LEU.BUG.NEN

1

Toebes 2/2

15086012

Analysecertificaat

18-Feb-2016/08:16

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

15-Feb-2016

Monstermatrix Water; Water (AS3000)

2016017474/1Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/Ltrans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/LCKW (som)

S <0.20µg/LTribroommethaan

S <0.10µg/LVinylchloride

S <0.10µg/L1,1-Dichlooretheen

S
1)

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

S <0.20µg/L1,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/LDichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/LMinerale olie (C10-C12)

<10µg/LMinerale olie (C12-C16)

<10µg/LMinerale olie (C16-C21)

<15µg/LMinerale olie (C21-C30)

<10µg/LMinerale olie (C30-C35)

<10µg/LMinerale olie (C35-C40)

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

1 01-1-1 8905191
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Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

15-Feb-2016

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting FZ



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2016017474/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

01-1-1 8905191 01  220  320 08003666571

 8905191 01  220  320 06801544992

 8905191 01  220  320 06801544983

 8905191 0680154499
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2016017474/1
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2016017474/1
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

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

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

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

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

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

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

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

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

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

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

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juli 2011.
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Bijlage 4b Getoetste analyseresultaten 



15086012

LEU.BUG.NEN

08-02-2016

A.Bruil

2016014942

08-02-2016

12-02-2016

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I

2,9

2

Uitgevoerd

% (m/m) 85,9

% (m/m) ds 2,9 2,900

% (m/m) ds 97

% (m/m) ds <2,0 1,400

mg/kg ds 34 131,8 20 190 555 920

mg/kg ds <0,20 0,2314 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds <3,0 7,383 - 3 15 103 190

mg/kg ds <5,0 7,023 - 5 40 115 190

mg/kg ds <0,050 0,0499 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,050 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds 5 14,58 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds 21 32,51 - 10 50 290 530

mg/kg ds 64 148,5 * 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0

mg/kg ds <5,0

mg/kg ds 5,8

mg/kg ds 13

mg/kg ds 6,7

mg/kg ds <6,0

mg/kg ds <35 84,48 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0024

mg/kg ds <0,0010 0,0024

mg/kg ds <0,0010 0,0024

mg/kg ds <0,0010 0,0024

mg/kg ds <0,0010 0,0024

mg/kg ds <0,0010 0,0024

mg/kg ds <0,0010 0,0024

mg/kg ds 0,0049 0,0169 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds 0,067 0,0670

mg/kg ds 0,061 0,0610

mg/kg ds 0,33 0,3300

mg/kg ds 0,31 0,3100

mg/kg ds 0,49 0,4900

mg/kg ds 0,17 0,1700

mg/kg ds 0,21 0,2100

mg/kg ds 0,21 0,2100

mg/kg ds 0,19 0,1900

mg/kg ds 2,1 2,073 * 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

1 8897816

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

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

***

GSSD

RG

AW

T

I

MM01 01 (8-50) 09 (7-30) 09 (30-60) 14 (8-20)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



15086012

LEU.BUG.NEN

08-02-2016

A.Bruil

2016014942

08-02-2016

12-02-2016

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG AW T I

4,1

2

Uitgevoerd

% (m/m) 83,2

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

% (m/m) ds 95,8

% (m/m) ds <2,0 1,400

mg/kg ds <20 54,25 20 190 555 920

mg/kg ds <0,20 0,2198 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds 5,8 20,39 * 3 15 103 190

mg/kg ds 11 21,22 - 5 40 115 190

mg/kg ds 0,064 0,0904 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,050 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds <4,0 8,167 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds 18 27,27 - 10 50 290 530

mg/kg ds 35 78,84 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0

mg/kg ds <5,0

mg/kg ds <5,0

mg/kg ds 17

mg/kg ds 6,7

mg/kg ds <6,0

mg/kg ds <35 59,76 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0017

mg/kg ds <0,0010 0,0017

mg/kg ds <0,0010 0,0017

mg/kg ds <0,0010 0,0017

mg/kg ds <0,0010 0,0017

mg/kg ds <0,0010 0,0017

mg/kg ds <0,0010 0,0017

mg/kg ds 0,0049 0,0119 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds 0,051 0,0510

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds 0,13 0,1300

mg/kg ds 0,095 0,0950

mg/kg ds 0,15 0,1500

mg/kg ds 0,07 0,0700

mg/kg ds 0,096 0,0960

mg/kg ds 0,11 0,1100

mg/kg ds 0,1 0,1000

mg/kg ds 0,88 0,8720 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

2 8897817

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

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

***

GSSD

RG

AW

T

I

MM02 02 (0-35) 05 (8-58) 07 (0-40) 11 (7-40) 15 (25-50) 16 (0-50)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



15086012

LEU.BUG.NEN

08-02-2016

A.Bruil

2016014942

08-02-2016

12-02-2016

Eenheid 3 GSSD Oordeel RG AW T I

3,7

2

Uitgevoerd

% (m/m) 76,8

% (m/m) ds 3,7 3,700

% (m/m) ds 96,1

% (m/m) ds <2,0 1,400

mg/kg ds 28 108,5 20 190 555 920

mg/kg ds <0,20 0,2235 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds <3,0 7,383 - 3 15 103 190

mg/kg ds <5,0 6,840 - 5 40 115 190

mg/kg ds <0,050 0,0496 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,050 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds <4,0 8,167 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds <10 10,68 - 10 50 290 530

mg/kg ds <20 31,84 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0

mg/kg ds <5,0

mg/kg ds <5,0

mg/kg ds <11

mg/kg ds 6

mg/kg ds <6,0

mg/kg ds <35 66,22 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds 0,0049 0,0132 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds 0,35 0,3500 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

3 8897818

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

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

***

GSSD

RG

AW

T

I

MM03 01 (110-160) 02 (100-125) 02 (125-160)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



15086012

LEU.BUG.NEN

08-02-2016

A.Bruil

2016014942

08-02-2016

12-02-2016

Eenheid 4 GSSD Oordeel RG AW T I

1,7

2

Uitgevoerd

% (m/m) 83,8

% (m/m) ds 1,7 1,700

% (m/m) ds 98,2

% (m/m) ds <2,0 1,400

mg/kg ds <20 54,25 20 190 555 920

mg/kg ds <0,20 0,2410 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds <3,0 7,383 - 3 15 103 190

mg/kg ds <5,0 7,241 - 5 40 115 190

mg/kg ds <0,050 0,0502 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,050 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds <4,0 8,167 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds <10 11,02 - 10 50 290 530

mg/kg ds <20 33,22 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0

mg/kg ds <5,0

mg/kg ds <5,0

mg/kg ds <11

mg/kg ds <5,0

mg/kg ds <6,0

mg/kg ds <35 122,5 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds 0,0049 0,0245 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds 0,35 0,3500 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

4 8897819

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

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

***

GSSD

RG

AW

T

I

MM04 02 (60-100) 05 (60-100) 07 (80-125) 09 (60-110) 14 (100-150)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



15086012

LEU.BUG.NEN

15-02-2016

Toebes

2016017474

15-02-2016

18-02-2016

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L 34 34 - 20 50 338 625

µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 0,4 3,2 6

µg/L <2,0 1,400 - 2 20 60 100

µg/L <2,0 1,400 - 2 15 45 75

µg/L <0,050 0,0350 - 0,05 0,05 0,175 0,3

µg/L <2,0 1,400 - 2 5 153 300

µg/L <3,0 2,100 - 3 15 45 75

µg/L 2,2 2,200 - 2 15 45 75

µg/L <10 7 - 10 65 433 800

µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 0,2 15,1 30

µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 7 504 1000

µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 4 77 150

µg/L <0,10 0,0700

µg/L <0,20 0,1400

µg/L 0,21 0,2100 - 0,2 0,2 35,1 70

µg/L <0,90 0,6300

µg/L <0,020 0,0140 - 0,02 0,01 35 70

µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 6 153 300

µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 0,01 500 1000

µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 6 203 400

µg/L <0,10 0,0700 - 0,1 0,01 5 10

µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 24 262 500

µg/L <0,10 0,0700 - 0,1 0,01 20 40

µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 7 454 900

µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 7 204 400

µg/L <0,10 0,0700 - 0,1 0,01 150 300

µg/L <0,10 0,0700 - 0,1 0,01 65 130

µg/L <0,10 0,0700

µg/L <0,10 0,0700

µg/L <1,6 1,120

µg/L <0,20 0,1400 630

µg/L <0,10 0,0700 - 0,2 0,01 2,5 5

µg/L <0,10 0,0700 - 0,1 0,01 5 10

µg/L 0,14 0,1400 - 0,2 0,01 10 20

µg/L <0,20 0,1400

µg/L <0,20 0,1400

µg/L <0,20 0,1400

µg/L 0,42 0,4200 - 0,6 0,8 40,4 80

µg/L <10

µg/L <10

µg/L <10

µg/L <15

µg/L <10

µg/L <10

µg/L <50 35 - 50 50 325 600

Nr. Analytico-nr Monster

1 8905191

Voldoet aan Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Streefwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

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

***

GSSD

RG

S

T

I

01-1-1

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Legenda

1,2-Dichloorpropaan

1,3-Dichloorpropaan

Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

CKW (som)

Tribroommethaan

Vinylchloride

1,1-Dichlooretheen

1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

1,1-Dichloorpropaan

1,1-Dichloorethaan

1,2-Dichloorethaan

1,1,1-Trichloorethaan

1,1,2-Trichloorethaan

cis 1,2-Dichlooretheen

trans 1,2-Dichlooretheen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan

Trichloormethaan

Tetrachloormethaan

Trichlooretheen

Tetrachlooretheen

o-Xyleen

m,p-Xyleen

Xylenen (som) factor 0,7

BTEX (som)

Naftaleen

Styreen

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Metalen

Barium (Ba)

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



Bijlage 5  Toetsingskader Circulaire bodemsanering 

 
 AW = achtergrondwaarde 
 S = streefwaarde 
 I = interventiewaarde t.b.v. sanering(-sonderzoek) 

 
 

 
voorkomen in: 

 
 
Stof/niveau 

 
Grond/sediment 

(mg/kg droge stof) 

 
Grondwater 

(μg/l opgelost, tenzij 
anders vermeld) 

 
AW 

 
I 

 
S 

 
I 

 
I. 

 
Metalen 
antimoon (Sb) 
arseen (As) 
barium (Ba) 
cadmium (Cd) 
chroom (Cr) 
chroom III 
chroom VI 
cobalt (Co)  
koper (Cu 
kwik (Hg) 
kwik (anorganisch) 
kwik (organisch) 
lood (Pb) 
molybdeen (Mo) 
nikkel (Ni) 
tin (Sn) 
vanadium (V) 
zink (Zn) 

 
 
4,0 
20 
- 
0,60 
55 
- 
- 
15 
40 
0,15 
- 
- 
50 
1,5 
35 
6,5 
80 
140 

 
 
22 
76 
920* 
13 
- 
180 
78 
190 
190 
- 
36 
4 
530 
190 
100 
- 
- 
720 

 
 
- 
10 
50 
0,4 
1 
- 
- 
20 
15 
0,05 
- 
- 
15 
5 
15 
- 
- 
65 

 
 
20 
60 
625 
6 
30 
- 
- 
100 
75 
0,3 
- 
- 
75 
300 
75 
- 
- 
800 

 
II. 

 
Anorganische verbindingen 
chloride 
cyaniden-vrij 
cyaniden-complex 
thiocyanaat 

 
 
- 
3 
5,5 
6,0 

 
 
 - 
20 
50 
20 

 
 
100 (mg/l) 
5 
10 
- 

 
 
- 
1500 
1500 
1500 

 
III. 

 
Aromatische verbindingen 
benzeen 
ethylbenzeen 
tolueen 
xylenen 
styreen (vinylbenzeen) 
fenol 
cresolen (som) 
dodecylbenzeen 
aromatische oplosmiddelen (som) 

 
 
0,20 
0,20 
0,20 
0,45 
0,25 
0,25 
0,30 
0,35 
2,5 

 
 
1,1 
110 
32 
17 
86 
14 
13 
- 
- 

 
 

0,2 
4 
7 
0,2 
6 
0,2 
0,2 
- 
- 

 
 
30 
150 
1000 
70 
300 
2000 
200 
- 
- 

 
IV. 

 
Polycyclische aromatische kool-
waterstoffen (PAK's) 
naftaleen 
antraceen 
fenantreen 
fluoranteen 
benzo(a)antraceen 
chryseen 
benzo(a)pyreen 
benzo(ghi)peryleen 
benzo(k)fluoranteen 
indeno(1,2,3cd)pyreen 
PAK (som 10) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 

 
 
 
0,01  
0,0007 
0,003 
0,003 
0,0001 
0,003 
0,0005 
0,0003 
0,0004 
0,0004 
- 

 
 
 

70 
5 
5 
1 
0,5 
0,2 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 

- 

 
V. 

 
Gechloreerde koolwaterstoffen 
vinylchloride 
dichloormethaan 
1,1-dichloorethaan 
1,2-dichloorethaan 
1,1-dichlooretheen 
1,2-dichlooretheen (cis- en trans-) 
dichloorpropanen 
trichloormethaan (chloroform) 
1,1,1-trichloorethaan 
1,1,2-trichloorethaan 
trichlooretheen (Tri) 
tetrachloormethaan (Tetra) 
tetrachlooretheen (Per) 
 
monochloorbenzeen 
dichloorbenzenen 
trichloorbenzenen 
tetrachloorbenzenen 
pentachloorbenzeen 
hexachloorbenzeen 
 
monochloorfenolen(som) 
dichloorfenolen (som) 
trichloorfenolen (som) 
tetrachloorfenolen (som) 
pentachloorfenol 
 
PCB's (som 7) 
chloornaftaleen (som) 
monochlooranilinen (som) 
dioxine (som I-TEQ) 

pentachlooraniline 

 
 
0,10 
0,10 
0,20 
0,20 
0,30 
0,30 
0,80 
0,25 
0,25 
0,3 
0,25 
0,30 
0,15 
 
0,20 
2,0 
0,015 
0,0090 
0,0025 
0,0085 
 
0,045 
0,20 
0,0030 
0,015 
0,0030 
 
0,020 
0,070 
0,20 

0,000055 

0,15 

 
 
0,1 
3,9 
15 
6,4 
0,3 
1 
2 
5,6 
15 
10 
2,5 
0,7 
8,8 
 
15 
19 
11 
2,2 
6,7 
2,0 
 
54 
22 
22 
21 
12 
 
1 
23 
50 
0,00018 
 
- 

 
 
0,01 
0,01 
7 
7 
0,01 
0,01 
0,8 
6 
0,01 
0,01 
24 
0,01 
0,01 
 
7 
3  
0,01 
0,01 
0,003 
0,0009 
 
0,3 
0,2 
0,03 
0,01 
0,04 
 
0,01 
- 
- 

- 

- 

 
 
5 
1000 
900 
400 
10 
20 
80 
400 
300 
130 
500 
10 
40 
 
180 
50 
10 
2,5 
1 
0,5 
 
100 
30 
10 
10 
3 
 
0,01 
6 
30 
- 

- 

* De norm voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene bodemverontreiniging. Voor overige situaties is de norm 
voor barium tijdelijk buiten werking gesteld.  



Bijlage 5  Toetsingskader Circulaire bodemsanering 
 

voorkomen in: 
 
 
Stof/niveau 

 
Grond/sediment 

(mg/kg droge stof) 

 
Grondwater 

(μg/l opgelost, tenzij 
anders vermeld) 

 
AW 

 
I 

 
S 

 
I 

 
VI. 

 
Bestrijdingsmiddelen 

chloordaan 
DDT (som)  
DDE (som)  
DDD (som) 
DDT/DDE/DDD (som)  
aldrin  
dieldrin  
endrin  
drins (som)  

-endosulfan  

-HCH  

-HCH  

-HCH (lindaan)  
HCH-verbindingen (som)  
heptachloor  
heptachloorepoxide (som)  
hexachloorbutadieen 
organochloorhoudende 
bestrijdingsmiddelen(som landbodem) 
azinfos-methyl 
organotin verbindingen (som) 
tributyltin (TBT) 
MCPA 
atracine 
carburyl 
carbofuran 
4-chloormethylfenolen (som) 
niet-chloorhoudende bestr.mid. (som) 
 

 
 
0,0200 
0,20 
0,10  
0,020 
-  
-  
-  
-  
0,015  
0,00090  
0,0010 
0,0020 
0,0030  
- 
0,00070  
0,0020  
0,003  
0,40 
 
0,0075 
0,15 
0,065 
0,55 
0,035 
0,15 
0,017 
0,60 
0,090 

 
 
4 
1,7 
2,3 
34 
- 
0,32 
- 
- 
4 
4 
17 
1,6 
1,2 
- 
4 
4 
- 
- 
 
- 
2,5 
- 
4 
0,71 
0,45 
0,017 
- 
- 

 
 
0,02 ng/l 
- 
- 
- 
0,004 ng/l 
0,009 ng/l 
0,1 ng/l 
0,04 ng/l 
- 
0,2 ng/l 
33 ng/l 
8 ng/l 
9 ng/l 
0,05 
0,005 ng/l 
0,005 ng/l 
- 
- 
 
- 
0,05-16 ng/l 
- 
0,02 
29 ng/l 
2 ng/l 
9 ng/l 
- 
- 

 
 
0,2 
- 
- 
- 
0,01 
- 
- 
- 
0,1 
5 
- 
- 
- 
1 
0,3 
3 
- 
- 
 
- 
0,7 
- 
50 
150 
50 
100 
- 
- 
 

 
VII. 

 
Overige verontreinigingen 
asbest 
cyclohexanon 
dimethyl ftalaat 
diethyl ftalaat 
di-isobutylftalaat 
dibutyl ftalaat 
butyl benzylftalaat 
dihexyl ftalaat 
di(2-ethylhexyl)ftalaat

 

ftalaten (som) 
minerale olie 
pyridine 
tetrahydrofuran 
tetrahydrothiofeen 
tribroommethaan 
ethyleenglycol  
diethyleenglycol  
acrylonitril  
formaldehyde  
isopropanol (2-propanol)  
methanol  
butanol (1-butanol)  
butylacetaat  
ethylacetaat  
methyl-tert-butyl ether (MTBE)  
methylethylketon  

 
 
- 
2,0 
0,045 
0,045 
0,045 
0,070 
0,070 
0,070 
0,045 
- 
190 
0,15 
0,45 
1,5 
0,20 
5,0 
8,0 
2,0 
2,5 
0,75 
3,0 
2,0 
2,0 
2,0 
0,20 
2,0 

 
 
100 
150 
82 
53 
17 
36 
48 
220 
60 
- 
5000 
11 
7 
8,8 
75 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
- 
0,5 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
0,5 
50 
0,5 
0,5 
0,5 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
- 
15000 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
5 
600 
30 
300 
5000 
630 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
 
Bodemtypecorrectie 
 
Anorganische verbindingen 
  
 
 
 
 
 
 
 
Lb is interventiewaarden geldend voor de te beoordelen bodem (mg/kg); Lst is interventiewaarde voor de standaardbodem (mg/kg);% lut. is gemeten 
percentage lutum in de te beoordelen bodem; % org. st. is gemeten percentage organisch stof in de te beoordelen bodem; 
A, B en C zijn constantenafhankelijk van de stof; Voor toepassing van de bodemtypecorrectie bij achtergrondwaarden wordt in de bovenstaande formule de 
interventiewaarde vervangen door achtergrondwaarde. 
 
  

10*  c + 25*  b + a

org.st. %*  c + lut. %*  b + a
*  Lst = Lb    



Bijlage 5  Toetsingskader Circulaire bodemsanering 
 

STOF 
 

a 
 

b 
 

c 

 
arseen 
barium 
beryllium 
cadmium 
chroom 
cobalt 
koper 
kwik 
lood 
nikkel 
tin 
vanadium 
zink 

 
15 
30 
8 
0,4 
50 
2 
15 
0,2 
50 
10 
4 
12 
50 

 
0,4 
5 
0,9 
0,007 
2 
0,28 
0,6 
0,0034 
1 
1 
0,6 
1,2 
3 

 
0,4 
0 
0 
0,021 
0 
0 
0,6 
0,0017 
1 
0 
0 
0 
1,5 

 
 
 
Organische verbindingen 
 
 
 
 
 
 
 
Lb is interventiewaarden geldend voor de te beoordelen bodem (mg/kg); Lst is interventiewaarde voor de standaardbodem (mg/kg); % org. st. is gemeten 
percentage organisch stof in de te beoordelen bodem; Voor bodems met gemeten organisch stofgehalten van meer dan 30% respectievelijk minder dan 
2%, worden gehalten van respectievelijk 30% en 2% aangehouden. 
Voor toepassing van de bodemtypecorrectie bij achtergrondwaarden wordt in de bovenstaande formule de interventiewaarde vervangen door 
achtergrondwaarde. 
 
 
Nader onderzoek 
De tussenwaarde (T) is het toetsingscri-
terium ten behoeve van een nader 
onderzoek. 
Wordt de tussenwaarde overschreden, dan 
is een nader onderzoek, op korte termijn, 
noodzakelijk 
 
 
 
 
 
T is de tussenwaarde; AW is de achtergrondwaarde en I is de interventiewaarde. 

10

org.st. %
*  Lst = Lb  

I) + (AW*  0,5 = T  



Bijlage 6 Geraadpleegde bronnen 
 

 

 
 

 
 
 

Informatiebron 
Geraad-
pleegd 
(ja/nee) 

Toelichting 

Informatie uit kaartmateriaal etc. 
 Datum 

kaartmateriaal 
 Opmerkingen 

Historische topografische kaart ja 1850-2015   

Luchtfoto ja 2009-2014   

Informatie uit themakaarten 
 Datum bron/ 

kaartmateriaal 
 Opmerkingen 

Bodemkaart Nederland ja 1997   

Grondwaterkaart Nederland ja 1995   

Bodemloket.nl ja -   

Informatie van eigenaar / terreingebruiker / 
opdrachtgever 

 Datum 
uitgevoerd 

Contactpersoon Opmerkingen 

Historisch gebruik locatie ja 13-08-2015 mevr. J .Pronk  

Huidig gebruik locatie ja 13-08-2015 mevr. J .Pronk  

Huidig gebruik belendende percelen (vanuit 
onderzoekslocatie) 

ja 13-08-2015 mevr. J .Pronk  

Toekomstig gebruik locatie ja 13-08-2015 mevr. J .Pronk  

Calamiteiten/resultaten voorgaande bodemonderzoeken  ja 13-08-2015 mevr. J .Pronk  

Verhardingen/kabels en leidingen locatie ja 13-08-2015 mevr. J .Pronk  

Informatie van gemeente 
 Datum 

uitgevoerd 
Contactpersoon Opmerkingen 

Archief Bouw- en woningtoezicht ja 29-01-2016 Dhr. P. van der Heijden  

Archief Wet milieubeheer en Hinderwet ja 29-01-2016 Dhr. P. van der Heijden  

Archief ondergrondse tanks ja 29-01-2016 Dhr. P. van der Heijden  

Archief bodemonderzoeken ja 29-01-2016 Dhr. P. van der Heijden  

Gemeenteambtenaar milieuzaken ja 29-01-2016 Dhr. P. van der Heijden  

Informatie uit terreininspectie  
Datum 

uitgevoerd 
 Opmerkingen 

Historisch gebruik locatie ja 08-02-2016   

Huidig gebruik locatie ja 08-02-2016   

Huidig gebruik belendende percelen (vanuit 
onderzoekslocatie) 

ja 08-02-2016   

Verhardingen ja 08-02-2016   



Bijlage 7 Uitgevoerde bodemonderzoeken 



 

  

 
 

VERKENNEND ONDERZOEK VOLGENS NEN 5740 
 
LOCATIE Hessenweg 234A te Achterveld 
 
Perceel Gemeente Stoutenburg, Sectie D, nummer 3330 
 
 

 
Rapportnummer: CLGOOST08211 VO 01 
Status rapport: Versie 1 
Datum rapport: 01 december 2008 
 
 
Auteur: Ing. J.M. Rademaker 
2e lezer: Drs. E.A. van Duffelen 
 
 
Opdrachtgever:  Dienst Landelijk Gebied, Regio Oost 
    Administratie Grondzaken 
    Postbus 9079 
    6800 ED  Arnhem 
    Tel:  026 - 3781200  
    Fax: 026 - 3781250 

 
 
 

Opdrachtnemer: AquaTerra-KuiperBurger 
 Poppenbouwing 34 
 4191 NZ Geldermalsen 

 
 
 
 



 

 
Verkennend onderzoek Hessenweg 234A te Achterveld 
Rapport: CLGOOST08211 VO 01 d.d. 01 december 2008 

Blz. 4 van 18 
 

 

 

SAMENVATTING 

 

Locatie aanduiding / rapport gegevens 

Soort onderzoek : Verkennend Milieutechnisch Bodemonderzoek. 

Onderzoeksopzet  : NEN 5740 

Oppervlakte locatie : 03.06.50 hectare 

Onderzoekslocatie : Boerderij met erf en opstallen 

Kadastrale gegevens : Gemeente Stoutenburg, Sectie D, nummer 3330 

Coördinaten deellocatie : X-coördinaat: 162.980 Y-coördinaat: 460.660 

Opdrachtnummer : CLGOOST08211 VO 01 

Datum rapportage : 01 december 2008 

 

 

1. Inleiding  

 
Aanleiding voor het onderzoek is de aanwezigheid van activiteiten of omstandigheden, in heden of verleden, 
die bodemverontreiniging kunnen hebben veroorzaakt. Het onderzoek heeft betrekking op het bebouwde 
gedeelte van de locatie. 
 
Het doel van het verkennend bodemonderzoek is om met een relatief geringe onderzoeksinspanning na te 
gaan of de verdenking van verontreiniging terecht is. 

 

2. Vooronderzoek en locatiegegevens 

 
De onderzoekslocatie is aan de Hessenweg 234A direct ten zuidoosten van de bebouwde kom van Achterveld 
gelegen. Op de onderzoekslocatie is een boerderij met erf en opstallen aanwezig. De percelen D 3330, 3216, 
3298, 3439 (hernummerd naar o.a. 3468) en E 2490 zijn gelegen aan de oostelijke rand van het dorp 
Achterveld, ten zuiden van de Hessenweg. Al deze percelen zijn in gebruik als grasland waarbij perceel D 
3330 deels in gebruik is als erf met opstallen (Hessenweg 234 A).  
 
Het betreft hier een voormalige veehouderij met woonhuis. Van de Hessenweg loopt een asfaltweg naar het 
erf. Het erf is nagenoeg volledig verhard met klinkers, beton en stelconplaten. De voormalige veehouderij 
bestaat uit een tweetal stallen en twee schuren en er is op drie plaatsen een mogelijkheid voor de opslag van 
maïs/mest. Ten zuiden van de kleinste stal is een stalling voor landbouwwerktuigen ingericht.  
 

3. Onderzoeksopzet en hypothese 

 

Uit het vooronderzoek conform NVN 5725 blijkt dat op de huidige onderzoekslocatie sprake is van 
verdenkingen, waarbij mogelijk kans op bodemverontreiniging aanwezig is. Op de onderzoekslocatie zijn de 
volgende drie verdachte deellocaties te onderscheiden: 
 
1) Erf op perceel D 3330. 
2) Vml. bovengrondse brandstoftank op perceel D 3330. 
3) Stalling landbouwwerktuigen op perceel D 3330. 
 
Op deellocatie 1 betreft de verdenking de parameters uit het standaard NEN-5740 pakket grond. Ter plaatse 
van deellocatie 2 en 3 betreft de verdenking de parameters uit het tankstationpakket grond en grondwater.  

 

4. Uitgevoerd onderzoek 

 
Er zijn in totaal 21 boringen (nrs. 01 t/m 21) ter plaatse van het erf uitgevoerd waarvan 14 boringen tot 0,5 m-
mv, 3 boringen tot 1,0 m-mv, 2 boringen tot 1,5 m-mv, 1 boring tot 2,2 m-mv en 1 boring tot 3,0 m-mv. Boring 
01 t/m 03 zijn tevens afgewerkt met een peilbuis. De boringen zijn gelijkmatig over het erf verdeeld. 
 
De bovengrondse tank in lekbak is niet meer op de locatie aanwezig. Bij het hok ter plaatse van de voormalige 
locatie van deze tank is een peilbuis (Pb01) met snijdend filter geplaatst. Peilbuis Pb02 is op het onverdachte 
deel van het erf geplaatst en peilbuis Pb03 is ter plaatse van de voormalige stalling van de landbouw-
voertuigen geplaatst.  
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5. Laboratoriumonderzoek 

 
Aan de hand van de resultaten van de veldwaarnemingen zijn uit de verkregen grondmonsters in het 
laboratorium in totaal zes grondmengmonsters samengesteld en chemisch/fysisch geanalyseerd. Van de 
voormalige bovengrondse tank en de landbouwwerktuigenstalling zijn in totaal twee (meng)monsters 
samengesteld. Van het onverdachte deel van het erf zijn in totaal vier mengmonsters samengesteld. 

 
Van het grondwater ter plaatse van peilbuis Pb01 Pb02 en Pb03 zijn op 14 november 2008 monsters 
genomen. Het grondwater ter plaatse van peilbuis Pb01 en Pb03 is op het tankstationpakket grondwater 
geanalyseerd en het grondwater ter plaatse van peilbuis Pb02 is op het standaard NEN-pakket grondwater 
geanalyseerd. 
 

6. Analyseresultaten 

 
In de (meng)monsters van de bovengrond ter plaatse van de voormalige bovengrondse tank en de stalling 
van de landbouwvoertuigen (MM1 en MM2) zijn geen verhoogde gehaltes boven de streefwaarde van de 
onderzochte paramaters aangetroffen.  
 
In het mengmonster van de bovengrond op het onverdachte deel van het erf (MM3) is een licht verhoogd 
gehalte met minerale olie aangetroffen die vermoedelijk aan de voormalige bedrijfsactiviteiten op de locatie te 
relateren is. Aanvullend onderzoek wordt niet noodzakelijk geacht. 
 
In het grondwater ter plaatse van peilbuis Pb02 is een licht verhoogde concentratie barium en zink 
aangetroffen die vermoedelijk als verhoogde achtergrondgehaltes beschouwd kunnen worden. In het 
grondwater ter plaatse van peilbuis Pb03 is een licht verhoogde concentratie naftaleen aangetroffen die 
vermoedelijk aan de voormalige bedrijfsactiviteiten op de locatie te relateren is. 

 

7. Conclusies en aanbevelingen 

 

De milieukwaliteit van de bodem is voor de onderzoekslocatie in voldoende mate vastgelegd. In de grond en 
het grondwater zijn geen verhoogde gehaltes boven de waarden uit de Wet bodembescherming aangetroffen, 
waarvoor aanvullend of nader onderzoek wordt aanbevolen. 
 
De bodem op de onderzoekslocatie is uit milieuhygiënisch oogpunt niet geheel vrij van milieuvreemde stoffen, 
zoals vermeld in de “Leidraad Bodembescherming” van het Ministerie van VROM en voldoet daarmee niet 
aan de hierin gestelde criteria voor “multifunctionaliteit”. 
 
Op basis van het uitgevoerde onderzoek bestaat echter, vanwege de geringe verhoging van de aangetroffen 
stoffen, geen bezwaar tegen het huidige of toekomstige gebruik van de locatie zijnde natuur en/of agrarische 
functie.  
 
Indien van de locatie grond wordt afgevoerd dient tevens rekening te worden gehouden met de daarop van 
toepassing zijnde regelgeving van het Besluit bodemkwaliteit. Het Besluit bodemkwaliteit gaat in op het 
hergebruik van grond.  
 
 



Verkennend onderzoekVerkennend onderzoek

Stoutenburg, Sectie D, nr 3330Stoutenburg, Sectie D, nr 3330

Hessenweg 234 A te AchterveldHessenweg 234 A te Achterveld

SCHAAL 1: 500SCHAAL 1: 500 25-11-200825-11-2008

SituatieschetsSituatieschets

CLGOOSTCLGOOST
08211 VO/T0208211 VO/T02

© Topografische Dienst Kadaster, Emmen 2005

F1

F2
F3

F4 F14

F13

F12

F10

F11

F5

F6

F7

F8

F15

F9

Sta
l

Stal/
schuur

Sta
l

O
p
s
l
a
g

Mai
sku

il

Tui
n

Gra
s Kli

nke
rs

Woo
n-

hui
s

Mai
sku

il

Mai
sku

il

Mai
sku

il

Gra
s

Gra
s/b

oss
tro

ok

A
s
f
a
l
t

K
l
i
n
k
e
r
s

Locatiegrens

LocatiefotoF2

Leiding uiteindes

Boring tot 0,5 m-mv

Boring grondwater

Peilbuis



 

  

 
Over Econsultancy..     

 

 

Econsultancy is een onafhankelijk adviesbureau. Wij bieden realistisch advies en concrete 
oplossingen voor milieuvraagstukken en willen daarmee een bijdrage leveren aan een duurzaam 
en verantwoord gebruik van onze leefomgeving. 
 

 

Diensten 

Wij kunnen u van dienst zijn met een uitgebreid scala aan onderzoeken op het gebied van bodem, 

waterbodem, water, archeologie, ecologie en milieu. Op www.econsultancy.nl vindt u uitgebreide informatie 

over de verschillende onderzoeken.   

 

Werkwijze 

Inzet en professionele betrokkenheid kenmerkt onze diensten. De verantwoordelijke projectleider is het 

eenduidige aanspreekpunt voor de klant en draagt zorg voor alle aspecten van het project: kwaliteit, tijd, 

geld, communicatie en organisatie. De kernwaarden deskundig, vertrouwd, betrokken, flexibel, zorgvuldig en 

vernieuwend zijn een belangrijke leidraad in ons handelen.  

 

Kennis 

Het deskundig begeleiden van onze opdrachtgevers vraagt om betrokkenheid bij en kennis van de 

bedoelingen van de opdrachtgever. Het vereist ook gedegen en actuele vakinhoudelijke kennis. Alle 

beschikbare kennis wordt snel en effectief ingezet. De medewerkers vormen ons belangrijkste kapitaal. 

Persoonlijke en inhoudelijke ontwikkeling staat centraal want het werk vraagt steeds om nieuwe kennis en 

nieuwe verantwoordelijkheden. 

 

Creativiteit 

Onze medewerkers zijn in staat om buiten de geijkte kaders een oplossing te zoeken met in achtneming van 

de geldende wet- en regelgeving. Oplossingen die bedoeld zijn om snel en efficiënt het doel van de 

opdrachtgever te bereiken.  

 

Kwaliteit 

Er wordt continue gestreefd naar het verhogen van de professionaliteit van de dienstverlening. Het leveren 

van diensten wordt intern op een dusdanige wijze georganiseerd dat het gevraagde resultaat daadwerkelijk 

op een zo effectief en efficiënt mogelijke wijze wordt voortgebracht. Hierbij staat de klanttevredenheid 

centraal. Het kwaliteitssysteem van Econsultancy voldoet aan de NEN-EN-ISO 9001: 2008. Tevens is 

Econsultancy gecertificeerd voor diverse protocollen en beoordelingsrichtlijnen.  

 

Opdrachtgevers 

Econsultancy heeft sinds haar oprichting in 1996 al meer dan tienduizend projecten uitgevoerd. Projecten in 

opdracht van particulier tot de Rijksoverheid, van het bedrijfsleven tot non-profit organisaties. De projecten 

kennen een grote diversiteit en hebben in sommige gevallen uitsluitend een onderzoekend karakter en zijn in 

andere gevallen meer adviserend. Steeds vaker wordt onderzoek binnen meerdere disciplines door onze op-

drachtgevers verlangd. Onze medewerkers zijn in staat dit voor de opdrachtgever te coördineren en zelf 

(deel)onderzoeken uit te voeren. Ter illustratie van de veelvoud en veelzijdigheid van de projecten in de 

werkvelden bodem, waterbodem, ecologie, archeologie, water, geluid en milieu kunnen uitgebreide refe-

rentielijsten worden verschaft.  

 

 

 

Vestiging Limburg  Vestiging Gelderland  Vestiging Brabant 

Rijksweg Noord 39 Fabriekstraat 19c Rapenstraat 2 

6071 KS  Swalmen 7005 AP  Doetinchem 5831 GJ  Boxmeer 

Tel. 0475 - 504961 Tel. 0314 - 365150 Tel. 0485 - 581818 

Swalmen@econsultancy.nl Doetinchem@econsultancy.nl Boxmeer@econsultancy.nl
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Administratieve gegevens plangebied 

Projectcode en nummer 15086013 LEU.BUG.ARC 

Toponiem  Hessenweg 234a 

Opdrachtgever BugelHajema 

Gemeente Leusden 

Plaats Achterveld 

Provincie Utrecht 

Kadastrale gegevens Gemeente Stoutenburg, sectie D, nummer 2501 (ged.) 

Omvang plangebied Circa 6.100 m² 

Kaartblad 32 G (1:25.000) 

Coördinaten centrum plangebied X: 162.975 / Y: 460.670 

Bevoegde overheid Gemeente Leusden 

Deskundige namens de bevoegde overheid Centrum voor Archeologie Amersfoort 
Mevrouw drs. S. Beumer 
Langegracht 11  
3811 BT Amersfoort  
Tel. 033-4695308 
Email: S.Beumer@amersfoort.nl 

ARCHIS3 
 

 
Onderzoeksmeldingsnummer (OM-nr.) 

Bureauonderzoek 
3986970100 

Booronderzoek 
3986987100 

Archeoregio NOaA Utrechts-Gelders zandgebied 

Beheer en plaats documentatie Econsultancy, Doetinchem / Provinciaal Archeologisch Depot Utrecht 

Uitvoerders Econsultancy, Ir. E.M. ten Broeke  

Kwaliteitszorg 
Econsultancy beschikt over een eigen opgravingsvergunning, afgegeven door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
(RCE). De opgravingsvergunning geeft opdrachtgevers de zekerheid dat het uitvoerend bureau werkt conform de eisen die 
de RCE stelt op het gebied van competenties en integriteit van medewerkers en het toepassen van vigerende normen en 
onderzoeksprotocollen. Verder is Econsultancy lid van de Nederlandse Vereniging van Archeologische Opgravingsbedrijven 
(NVAO). De leden van de NVAO bieden kwalitatief hoogstaand archeologisch onderzoek. Het lidmaatschap is een waarborg 
voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Tevens is Econsultancy aangesloten bij de Vereniging van Ondernemers in Archeologie 
(VOiA). De VOiA behartigt de belangen van meer dan 100 bedrijven in alle takken van de archeologie.  
 
Betrouwbaarheid 
Dit onderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd, conform de toepasselijke en van kracht zijnde regelgeving. Een booron-
derzoek wordt in het algemeen uitgevoerd door het steekproefsgewijs onderzoeken van de bodem, waardoor het, op basis 
van de resultaten van een booronderzoek, onmogelijk is garanties af te geven ten aanzien van de aan- of afwezigheid van 
archeologische waarden. In dit kader dient ook opgemerkt te worden dat geraadpleegde bronnen niet altijd zonder fouten en 
volledig zijn. Daar Econsultancy voor het verkrijgen van historische informatie afhankelijk is van deze bronnen, kan Econsul-
tancy niet instaan voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. 
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SAMENVATTING 
 
Econsultancy heeft in opdracht van BugelHajema een archeologisch onderzoek uitgevoerd ter plaatse 
van het plangebied gelegen aan de Hessenweg 234a te Achterveld in de gemeente Leusden (zie 
figuren 1 en 2). De initiatiefnemer is voornemens de locatie te herontwikkelen. De herontwikkeling 
voorziet in totaalsloop en de realisatie van onder andere maximaal zes wooneenheden. Het archeo-
logisch onderzoek is noodzakelijk om te bepalen wat de verwachtingswaarde is voor de aanwezigheid 
van archeologische waarden binnen het plangebied en of deze door eventuele toekomstige bodemin-
grepen kunnen worden aangetast. De verplichting tot het uitvoeren van een archeologisch onderzoek 
(zie bijlage 3) komt voort uit het vigerende bestemmingsplan en/of het vigerend gemeentelijk beleid 
(archeologische beleidskaart 2009 van de gemeente Leusden), voortvloeiend uit het Verdrag van 
Malta uit 1992. 
 
Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de aanvraag van een omgevingsvergunning, alsmede 
een bestemmingsplanwijziging.  
 
Gespecificeerde archeologische verwachting 
Uit de verzamelde aardwetenschappelijke gegevens blijkt dat het plangebied op een overwegend 
oost-west lopende dekzandrug ligt. Direct ten zuiden van het plangebied ligt een dekzandvlakte en 
circa 450 meter ten zuiden van het plangebied bevindt zich de reeds gekanaliseerde loop van het 
beekdal van de Modderbeek. De hoger gelegen dekzandruggen hadden een gunstige ligging voor 
Jagers-Verzamelaars (Laat-Paleolithicum t/m Vroeg-Neolithicum) als tijdelijke nederzettingslocatie 
(jachtkampementen). Ook voor Landbouwers waren de dekzandruggen de meest gunstige locaties. 
De grootte van de dekzandruggen vormde voldoende areaal aan goed ontwaterde gronden voor 
landbouw. De dekzandvlakten zullen gefungeerd hebben goede natuurlijke graasgronden voor vee. 
De voorloper van de Modderbeek, destijds waarschijnlijk een lokaal meanderend beekdal, hadden 
een grote aantrekkingskracht op mensen die in het gebied rondtrokken (Jagers-Verzamelaars), omdat 
de beek mogelijkheden bood tot visvangst en het bejagen van dieren die naar de beek trokken. Daar-
naast vormde het beekdal een bron van (drink)water en was er een rijke vegetatie voorhanden als 
voedselbron. Dit beekdal lag wel op enige afstand van het plangebied. Voor de perioden IJzertijd-
Romeinse tijd-Middeleeuwen is de algemene tendens dat de de huisplaatsen steeds plaatsvaster 
werden en zich vaak verplaatsen naar de flanken van de dekzandruggen en mogelijk voor (langere) 
perioden naar de dekzandvlakten. Het uiterst zuidelijke deel van het plangebied neemt een dergelijke 
overgangspositie in van een dekzandrug naar een dekzandvlakte. Binnen het plangebied wordt een 
matig dik plaggendek verwacht. Beschikbaar historisch kaartmateriaal laat zien dat in de 19

e
 eeuw het 

plangebied grotendeels in gebruik was als akkerland. Het opbrengen van het matig dikke plaggendek 
zal in ieder geval hebben plaatsgevonden in de eerste helft van de 19

e
 eeuw, maar waarschijnlijk al 

eerder. Het boerenerf, dat het plangebied omvat, is aan het begin van de 20
e
 eeuw ontstaan, waarna 

diverse malen het erf lijkt te zijn heringericht (sloop- en vervolgens nieuwbouwactiviteiten). In de 
omgeving van het plangebied zijn archeologische resten tot op heden voornamelijk aangetroffen op 
de dekzandruggen en -flanken/overgang naar de dekzand- dan wel beekdalvlakten. Direct ten noord-
oosten van het plangebied zijn oppervlaktevondsten gedaan van bewerkte vuurstenen fragmenten. 
Dit kan duiden op de aanwezigheid van een vuursteenvindplaats die wellicht ook binnen het plange-
bied doorloopt (wanneer sprake is van een intacte bodemopbouw). Andere waarnemingen die zijn 
gedaan in de omgeving van het plangebied betreffen locaties waar resten van vuursteenbewerking, 
grijsbakkend gedraaid aardewerk en steengoed zijn aangetroffen. 
 
Voor het gehele plangebied wordt op basis van bovenstaande de kans op het voorkomen van resten 
hoog geacht voor alle archeologische perioden vanaf het (Laat-)Paleolithicum. Eventueel aanwezige 
archeologische resten worden ter plaatse verwacht in het (matig dikke) plaggendek (Aa-horizont) en 
in de top van de dekzandafzettingen (top van de afgedekte podzolbodem, of restant hiervan). 
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Resultaten verkennend booronderzoek 
Uit de resultaten van het inventariserend veldonderzoek (IVO, verkennende fase) blijkt dat de bo-
demopbouw in het noordelijke/noordwestelijke deel van het plangebied door moderne bodemingrepen 
is verstoord tot een gemiddelde diepte van 100 cm -mv. Het verstoorde deel van de bodemopbouw 
bestaat uit grijsbeige tot donkerbruingrijs gekleurd (gevlekt), matig humeus, matig siltig, zeer fijn zand. 
Het gaat plaatselijk om deels gestorte grond en verder voornamelijk een recent geroerd/verstoord 
plaggendek (Aap-horizont). Hieronder is nog wel een grotendeels intact veldpodzolprofiel aanwezig. 
Alleen de oorspronkelijke minerale bovenlaag en de uitspoelingslaag is enigszins aangetast. Het oor-
spronkelijke moedermateriaal betreft dekzand, behorend tot de Formatie van Boxtel, Laagpakket van 
Wierden. Gezien de dikte van de humeuze bovengrond wat merendeels een plaggendek betreft, zal 
het oorspronkelijke bodemprofiel in ieder geval een laarpodzolgrond hebben betroffen of wellicht zelfs 
een hoge enkeergrond (> 50 cm dik plaggendek). 
 
In het zuidelijke/zuidoostelijke deel van het plangebied reiken recente bodemverstorende ingrepen tot 
een gemiddelde diepte van 120 cm -mv en komt hieronder met een scherpe overgang direct de C-
horizont voor. Restanten van een veldpodzolprofiel zijn hier niet waargenomen. Hierbij dient gemeld 
te worden dat in zuidelijke richting het plangebied afloopt. In het zuidelijke/zuidoostelijke deel van het 
plangebied is wellicht een veldpodzolprofiel minder goed tot ontwikkeling gekomen of zijn de grond-
waterstanden ter plaatse dermate hoog geweest dat podzolisatie, als bodemvormend proces, niet of 
nauwelijks heeft plaatsgevonden. Er zal dan eerder sprake zijn geweest van een beek- of gooreerd-
grond als natuurlijk bodemprofiel.  
 
In geen van de boringen zijn archeologische indicatoren waargenomen in het opgeboorde en vervol-
gens verkruimelde bodemmateriaal. Er dient echter gemeld te worden dat het inventariserend veld-
onderzoek een verkennend booronderzoek betreft, dat zich richt op de bodemopbouw en mogelijke 
bodemverstoringen die de archeologische trefkans kunnen beïnvloeden en niet zo zeer op het onder-
zoeken op de aanwezigheid van archeologische vondsten en/of sporen. Ook is verkennend booron-
derzoek, als ook karterend booronderzoek, geen geschikte onderzoeksmethode om te bepalen of 
ondergrondse delen van historische bebouwing nog aanwezig zijn (muurresten/funderingsresten). Op 
basis van het geraadpleegde historisch kaartmateriaal is de verwachting dat eventueel aanwezige 
muurresten/funderingsresten dateren uit het begin van de 20

e
 eeuw of jonger.  

 
Conclusie 
De gespecificeerde archeologische verwachting, zoals die is weergegeven tijdens het bureauonder-
zoek, wordt wat betreft de landschappelijke ligging van het plangebied grotendeels bevestigd. In het 
noordelijke/noordwestelijke deel van het plangebied is wel het plaggendek geroerd/verstoord, maar 
hieronder is sprake van een (merendeels) intact veldpodzolprofiel. In het zuidelijke/zuidoostelijke deel 
van het plangebied reiken de verstoringen tot minimaal de oorspronkelijke top van de C-horizont dan 
wel dieper en lijkt het van nature gevormde bodemprofiel eerder een beek- of gooreerdgrond te zijn 
geweest dan een veldpodzolgrond. 
 
Voor het plangebied wordt geconcludeerd dat het noordelijke/noordwestelijke deel de hoge verwach-
ting behoud op de aanwezigheid van archeologische resten uit alle archeologische perioden vanaf het 
(Laat-)Paleolithicum. Aanvullend onderzoek zal dan ook noodzakelijk zijn voor dit deel van het plan-
gebied. Voor het zuidelijke/zuidoostelijke deel kan de hoge archeologische verwachting bijgesteld 
worden naar een lage verwachting. Ten aanzien van restanten van ondergrondse delen van histori-
sche bebouwing gerelateerd aan het boerenerf dat het plangebied omvat (muurresten/funderingsres-
ten) is door het bevoegd gezag aangegeven dat dit soort relatief recente resten geen speerpunt vor-
men in het erfgoedbeleid van de gemeente Leusden. 
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Advies 
Op grond van de resultaten van het inventariserend veldonderzoek blijkt dat voor het noordelij-
ke/noordwestelijke deel van het plangebied (zie figuur 17) de hoge verwachting op de aanwezigheid 
van een archeologische vindplaats uit de perioden vanaf het Laat-Paleolithicum behouden blijft. 
Daarom wordt door Econsultancy de aanbeveling gedaan om voor dit deel van het plangebied een 
aanvullend onderzoek/vervolgonderzoek te laten uitvoeren. Geadviseerd wordt het vervolgonderzoek 
uit te voeren in de vorm van het zetten van aanvullende karterende boringen. Door middel van karte-
rende boringen kan onderzocht worden of archeologische vondsten en/of sporen wel of niet aanwezig 
zijn in het noordelijke/noordwestelijke deel van het plangebied waar sprake is van een intacte natuur-
lijke bodemopbouw. De resultaten van dit onderzoek zal bepalen of verder vervolgonderzoek noodza-
kelijk is, of dat het plangebied kan worden vrijgegeven voor de voorgenomen ontwikkelingen. 
 
Voor het zuidelijke/zuidoostelijke deel van het plangebied (zie figuur 17), waar het bodemprofiel ver-
stoord is tot minimaal de oorspronkelijke top van de C-horizont dan wel dieper en waar en waar het 
van nature gevormde bodemprofiel eerder een beek- of gooreerdgrond dan een veldpodzolgrond lijkt 
te zijn geweest, wordt geadviseerd geen vervolgonderzoek te laten uitvoeren. 
 
Dit advies is voorgelegd aan het bevoegd gezag in kwestie, Burgemeester en Wethouders van de 
gemeente Leusden (beoordeling archeologisch rapport door mevrouw drs. S. Beumer, d.d. 21 maart 
2016). Met bovenstaand advies wordt ingestemd.  
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1 INLEIDING 
 
Econsultancy heeft in opdracht van BugelHajema een archeologisch onderzoek uitgevoerd ter plaatse 
van het plangebied gelegen aan de Hessenweg 234a te Achterveld in de gemeente Leusden (zie 
figuren 1 en 2). De initiatiefnemer is voornemens de locatie te herontwikkelen. De herontwikkeling 
voorziet in totaalsloop en de realisatie van onder andere maximaal 6 wooneenheden. Het archeolo-
gisch onderzoek is noodzakelijk om te bepalen wat de verwachtingswaarde is voor de aanwezigheid 
van archeologische waarden binnen het plangebied en of deze door eventuele toekomstige bodemin-
grepen kunnen worden aangetast. De verplichting tot het uitvoeren van een archeologisch onderzoek 
(zie bijlage 3) komt voort uit het vigerende bestemmingsplan en/of het vigerend gemeentelijk beleid 
(archeologische beleidskaart 2009 van de gemeente Leusden), voortvloeiend uit het Verdrag van 
Malta uit 1992. 
 
Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de aanvraag van een omgevingsvergunning, alsmede 
een bestemmingsplanwijziging.  
 
Het archeologisch onderzoek bestaat uit een bureauonderzoek (hoofdstuk 3) en een inventariserend 
veldonderzoek (IVO-overig, verkennende fase) door middel van boringen (hoofdstuk 4). Op basis van 
de resultaten van het onderzoek wordt een advies gegeven of vervolgstappen nodig zijn en zo ja, in 
welke vorm (hoofdstuk 5).  
 
 
2 DOELSTELLING EN ONDERZOEKSVRAGEN 
 
Het onderzoek heeft tot doel inzicht te krijgen in de archeologische waarden van het plangebied. Het 
bureauonderzoek heeft tot doel om een gespecificeerde archeologische verwachting van het plange-
bied op te stellen. De archeologische verwachting is gebaseerd op bronnen over bekende of ver-
wachte archeologische waarden in en om het plangebied.  
 
Voor het bureauonderzoek zijn de volgende onderzoeksvragen opgesteld: 
 
 Wat is er bekend over bodemverstorende ingrepen binnen het plangebied uit het verleden? Is 

er bijvoorbeeld informatie bekend over vroegere ontgrondingen, bodemsaneringen, egalisa-
ties, diepploegen of landinrichting? 

 Ligt het plangebied binnen een landschappelijke eenheid die vanuit archeologisch oogpunt 
een specifieke aandachtslocatie kan betreffen (zoals een relatief hoge dekzandkop of -rug, 
nabij een veengebied of een beekdal)? 

 Wat is de gespecificeerde archeologische verwachting van het plangebied? 
 
Het inventariserend veldonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek heeft tot doel de 
in het bureauonderzoek opgestelde gespecificeerde archeologische verwachting aan te vullen en te 
toetsen, en is er op gericht om inzicht te krijgen in de geologische en bodemkundige opbouw binnen 
het plangebied. Tevens is het bedoeld om kansrijke zones te selecteren voor vervolgonderzoek en 
kansarme zones ervan uit te sluiten. Ook wordt gelet op het voorkomen van (diepe) verstoringen van 
het bodemprofiel. Indien de ondergrond tot grote diepte verstoord is, zullen eventueel aanwezige ar-
cheologische resten mogelijk verdwenen zijn. 
 
Het veldonderzoek dient antwoord te geven op de volgende vragen: 
 
 Wat is de bodemopbouw binnen het plangebied? 
 Is het bodemprofiel binnen het plangebied intact of (geheel of gedeeltelijk) verstoord en indien 

verstoord, tot welke diepte gaat deze verstoring? 
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 Wat zijn de gevolgen van het in het plangebied aangetroffen bodemprofiel voor de gespecifi-
ceerde archeologische verwachting van het plangebied. 

 
Het bureauonderzoek is uitgevoerd op 28 en 29 januari 2016 door ir. E.M. ten Broeke (senior pro-
spector). Het inventariserend veldonderzoek is uitgevoerd op 8 februari 2016 door ir. E.M. ten Broeke 
(senior prospector). Het rapport is gecontroleerd door drs. A.H. Schutte (senior KNA-archeoloog/kwa-
liteitscontroleur). 
 
 
3 BUREAUONDERZOEK 
 
3.1 Methoden 
 
Het archeologisch onderzoek is uitgevoerd conform de eisen en normen zoals aangegeven in de 
Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA, versie 3.3, december 2013), die is vastgesteld door 
het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Archeologie en is ondergebracht bij het SIKB te Gou-
da.  
 
Voor de uitvoering van het bureauonderzoek gelden de specificaties LS01, LS02, LS03, LS04 en 
LS05. De resultaten van dit onderzoek worden in dit rapport weergegeven conform specificatie LS06.

1
  

 
Binnen dit onderzoek zijn de volgende werkzaamheden verricht: 
 
 afbakening van het plangebied en vaststellen van de consequenties van het mogelijk toe-

komstige gebruik (LS01); 
 beschrijving van de huidige en toekomstige situatie (LS02); 
 beschrijving van de historische situatie en mogelijke verstoringen (LS03); 
 beschrijving van bekende archeologische en historische waarden en aardwetenschappelijke 

gegevens (LS04); 
 opstellen van een gespecificeerde verwachting (LS05). 
 
Bij het uitvoeren van deze werkzaamheden zijn de volgende bronnen geraadpleegd: 
 
 het Archeologische Informatie Systeem (ARCHIS); 
 de Archeologische Monumenten Kaart (AMK); 
 de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW); 
 geologische kaarten, geomorfologische kaarten en bodemkaarten; 
 de centrale toegangspoort tot Data en Informatie van de Nederlandse Ondergrond (DINOLo-

ket); 
 literatuur en historisch kaartmateriaal; 
 bouwhistorische gegevens; 
 de recente topografische kaart (schaal 1:25.000); 
 recente luchtfoto’s; 
 het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN); 
 de archeologische beleidsadvieskaart van de gemeente Leusden; 
 plaatselijke (amateur-)archeoloog c.q. heemkundevereniging; 
  

                                                      
1
 Beschikbaar via www.sikb.nl 
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3.2 Afbakening van het plangebied  
 
Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen het onderzoeksgebied en het plangebied. Het 
plangebied is het gebied waarbinnen feitelijk de bodemverstorende ingreep gaat plaatsvinden. Het 
onderzoeksgebied is het gebied waarover informatie is verzameld om een goed beeld te krijgen van 
de archeologische waarden binnen het plangebied. Dit gebied is groter dan het plangebied. In het 
huidige onderzoek betreft het onderzoeksgebied het gebied binnen een straal van circa 1 km rondom 
het plangebied. 
 
Het plangebied heeft oppervlakte van circa 6.100 m² en ligt aan de Hessenweg 234a, direct ten zuid-
oosten van de bebouwde kom van  Achterveld in de gemeente Leusden (zie figuren 1 en 2). Volgens 
het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) ligt het maaiveld van zuid naar noord op een hoogte 
tussen circa 5,6 en 6,8 m +NAP. Het plangebied is kadastraal bekend als gemeente Stoutenburg, 
sectie D, nummer 2501 (ged.). 
 
3.3 Huidige situatie  
 
Voor het bureauonderzoek is het van belang de huidige situatie te onderzoeken. Landgebruik en be-
bouwing kunnen van invloed zijn op de archeologische verwachting.  
 
Het plangebied betreft het voormalige agrarisch erf aan de Hessenweg 234a dat niet meer als dusda-
nig in gebruik is. Het erf is nog bebouwd met een woonhuis en een vijftal schuren. De terreindelen 
rondom deze bebouwing zijn deels voorzien van een klinker- of een asfaltverharding. In het zuidwes-
telijke deel van het plangebied bevinden zich een drietal kuilvoederplaatsen (maiskuilen). De overige 
onbebouwde en onverharde terreindelen zijn in gebruik als siertuin, groenstrook of grasveld. Het 
plangebied wordt geheel omgeven door agrarische percelen. De Hessenweg ligt ten noorden van het 
plangebied, met langs de noordzijde hiervan de bebouwde kom van Achterveld (zie figuur 3).  
 
Bodemloket provincie Utrecht

2
 

Met het bodemloket van de provincie Utrecht wordt inzicht geven in maatregelen die de afgelopen 
jaren getroffen zijn om de bodemkwaliteit binnen de provincie in kaart te brengen (bodemonderzoek) 
of te herstellen (bodemsanering). Ook laat het bodemloket zien waar vroeger (bedrijfs-) activiteiten 
hebben plaatsgevonden die extra aandacht verdienen.  
 
Het raadplegen van het bodemloket van de provincie Utrecht heeft voor het plangebied zelf geen 
aanvullende gegevens opgeleverd. 
 
Huidig milieuonderzoek 
Gelijktijdig met het archeologisch onderzoek is er voor het plangebied door Econsultancy een milieu-
hygiënisch bodemonderzoek uitgevoerd (rapportnummer: 15086012, LEU.BUG.NEN). De resultaten 
van het milieuhygiënisch bodemonderzoek waren ten tijde van de oplevering van onderhavige rappor-
tage nog niet bekend. 
 
3.4 Toekomstige situatie  
 
Het toekomstige gebruik van het plangebied kan bepalend zijn voor het vervolgtraject (behoud in-situ 
of behoud ex-situ van archeologische waarden). De manier waarop het plangebied wordt ingericht 
kan tot gevolg hebben dat eventueel aanwezige archeologische waarden (deels of geheel) onver-
stoord (kunnen) blijven. Ook kan besloten worden de inrichting zo aan te passen dat archeologische 
waarden alsnog onverstoord kunnen blijven liggen. 
 

                                                      
2
 http://webkaart.provincie-utrecht.nl/index.do?kaarten=683%2C684&nakaarten=679%2C681%2C682 
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De initiatiefnemer is voornemens de locatie te herontwikkelen. De herontwikkeling voorziet in totaal-
sloop van alle bestaande bebouwing en vervolgens de realisatie van een dorpsboerderij met functies 
voor wandelrecreatie, landbouw, ecologie, werken en wonen (maximaal 6 wooneenheden, zie bijlage 
4). Ter plaatse van de toekomstige bebouwing zal naar verwachting, bij de aanleg van een standaard 
staalfundering op het gele zand (top van de C-horizont), de bodem tot een diepte van circa 1 m -mv 
worden afgegraven (bouwput). De nieuwbouw zal niet worden onderkelderd. Tevens zullen diverse 
nutsvoorzieningen (waaronder riolering) worden aangelegd.  
 
3.5 Beschrijving van het historische gebruik 
 
In het plangebied kunnen naast archeologische sporen ook historische relicten voorkomen die nog in 
het landschap zichtbaar zijn. Het gaat hierbij om historisch geografische relicten zoals nederzettings-
vormen en wegen- en kavelpatronen. Veel van deze bewaard gebleven historische geografie geeft 
door de herverkavelingen in de tweede helft van de 20

e
 eeuw een incompleet beeld van het historisch 

landschap. Historische kaarten van vóór de herverkaveling zijn een goede aanvulling op het huidige 
incomplete beeld. Voor de historische ontwikkeling is naast het historisch kaartmateriaal ook relevan-
te achtergrondliteratuur geraadpleegd. 
 
Historisch kaartmateriaal 
De situatie van het plangebied is op verschillende historische kaarten als volgt: 
 
Tabel I. Geraadpleegd historisch kaartmateriaal

3
 

Bron Periode Kaartblad Schaal Omschrijving plangebied Bijzonderheden/directe omgeving 

Militaire topografische kaart 1850-
1864 

32_4rd 1:50.000 Geheel in agrarisch gebruik, 
merendeels als akkerland. 
Zuidelijke deel als grasland 

Voorloper van de Hessenweg aanwezig 
ten noorden van het plangebied met 
langs de noordzijde van de weg wooner-
ven die samen het buurtschap Achter-
veld vormde, op de hoger gelegen 
dekzandruggen. Modderbeek stroomt 
circa 350 meter ten zuiden van het 
plangebied. Verder agrarisch buitenge-
bied met vooral percelen grasland. 
Enkele boerenerven aanwezig, verspreid 
in het landschap en op de hoger gelegen 
dekzandruggen of flanken hiervan, 
aangeduid als het oude hoe-
ven/kampenlandschap.  

Militaire topografische kaart 
(Bonneblad) 

1896 429 1:50.000 Geen noemenswaardige ver-
anderingen. 

Geen noemenswaardige veranderingen. 

Militaire topografische kaart 
(Bonneblad) 

1909 429 1:50.000 In gebruik genomen als boe-
renerf en bebouwd met ver-
moedelijk een woonboerderij en 
een tweetal schuren. 

Geen noemenswaardige veranderingen. 

Militaire topografische kaart 
(Bonneblad) 

1931 429 1:50.000 Boerenerf heringericht, met 
hiermee gepaard gaande sloop 
en nieuwbouw. 

Buitengebied geheel in agrarisch gebruik 
(akkerland en grasland). 

Topografische kaart  1953 32 G 1:25.000 Boerenerf opnieuw heringericht, 
met hiermee gepaard gaande 
sloop en nieuwbouw. 

Geleidelijke uitbreiding van de bebouwde 
kom van Achterveld. 

                                                      
3
 http://www.topotijdreis.nl/ 
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Topografische kaart  1973 32 G  1:25.000 Boerenerf opnieuw heringericht, 
met hiermee gepaard gaande 
sloop en nieuwbouw. 

Loop van de Hessenweg rechtgetrokken 
(herinrichting van de openbare ruimte). 
Beekloop van de ten zuiden gelegen 
Modderbeek is gekanaliseerd (huidige 
situatie) en aangesloten op het gegraven 
Valleikanaal. Grootschalige herverkave-
ling van agrarisch buitengebied. 

Topografische kaart 1995 32 G 1:25.000 Huidige situatie. Merendeels huidige situatie. Verdere 
uitbreiding van de bebouwde kom van 
Achterveld. 

 
Beschikbare historische kaartmateriaal laat zien dat in de 19

e
 eeuw het plangebied geheel in agra-

risch gebruik was, merendeels als akkerland en alleen het zuidelijke deel als grasland. De voorloper 
van de Hessenweg was reeds aanwezig ten noorden van het plangebied met langs de noordzijde van 
de weg woonerven die samen het buurtschap Achterveld vormde, op de hoger gelegen dekzandrug-
gen. De Modderbeek stroomde circa 350 meter ten zuiden van het plangebied en had nog een me-
anderend patroon. Verder betrof de omgeving voornamelijk agrarisch buitengebied, met vooral perce-
len grasland. Er waren enkele boerenerven aanwezig, verspreid in het landschap en op de hoger 
gelegen dekzandruggen of flanken hiervan, aangeduid als het oude hoeven/kampenlandschap (zie 
figuur 4). 
 
De beekloop van de Modderbeek stroomt door het lager gelegen veenweidegebied van Achterveld en 
Leusden, binnen de Gelderse Vallei. De Modderbeek behoort dan ook tot het type van de laaglandbe-
ken die zich laten kenmerken door een lage stroomsnelheid met wijde dalen. De Modderbeek ont-
staat bij Brielaart onder Barneveld en stroomde vroeger via Achterveld in de Barneveldse beek. Te-
genwoordig komt de Modderbeek uit in het Valleikanaal. Vroeger waren hier ven- en broekbossen te 
vinden. In de Middeleeuwen werden de moerassen ontgonnen en met parallelsloten het water afge-
voerd (slagenlandschap). Er ontstond een langgerekte verkavelingsstructuur met veel sloten. 
 
Het plangebied bleef tijdens de gehele 19

e
 eeuw in agrarisch gebruik (zie figuur 5). Pas aan het begin 

van de 20
e
 eeuw ontstond het boerenerf gelegen de Hessenweg 234a en was destijds bebouwd met 

vermoedelijk een woonboerderij en een tweetal schuren (zie figuur 6). In de loop van de 20
e
 eeuw 

vond periodiek herinrichting van het boerenerf plaats, met hiermee gepaard gaande sloop en nieuw-
bouw (zie figuren 7, 8 en 9). De bebouwde kom van Achterveld begon zich vanaf het begon van de 
tweede helft 20

e
 eeuw geleidelijk uit te breiden. De Hessenweg is rond begin jaren ’70 van de 20

e
 

eeuw rechtgetrokken (herinrichting van de openbare ruimte). Tevens werd vrij gelijktijdig de beekloop 
van de ten zuiden gelegen Modderbeek gekanaliseerd (huidige situatie) en aangesloten op het ge-
graven Valleikanaal. Het agrarisch buitengebied werd grootschalig herverkaveld. Ook in de loop van 
de tweede helft 20

e
 eeuw vonden binnen het plangebied (boerenerf) diverse malen sloop- en nieuw-

bouwwerkzaamheden plaats (zie figuren 9 en 10). 
 
Bouwhistorische gegevens 
Bij de gemeente Leusden is het archief van de Bouw- en Woningtoezicht geraadpleegd. Tabel II geeft 
een opsomming van de verleende bouwvergunningen voor de locatie.  
 
Tabel II.  Verleende bouwvergunningen 

Jaartal Omschrijving 

1965 Bouwen van een (bedrijfs)woning met bijbehorende garage in het noordwestelijke deel van het plangebied, voorzien van 
strook-/sleuffundering tot een diepte van circa 80 cm -mv en het gehele bouwoppervlak voorzien van een zandbed, wat 
aangeeft dat het voor het gehele bouwoppervlak een bouwput is uitgegraven. 

1996 Bouwen van een loods. Betreft de centraal-zuidelijk gelegen loods binnen het erf. Voorzien van strook-/sleuffundering tot 
een diepte van circa 90 cm -mv. 
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1997 Bouwen van een geitenstal. Betreft de centraal-noordelijk gelegen stal binnen het erf. Voorzien van strook-/sleuffundering 
tot een diepte van circa 90 cm -mv en merendeels onderkelderd eveneens tot circa 90 cm -mv (mestkelders). Buiten het 
bebouwde oppervlak direct langs de zuidzijde van de stal is een ondergrondse mestkelder aanwezig tot circa 250 cm -mv. 

2000 Bouwen van een stro-opslag/opfokruimte voor jongvee en melkgeiten. Betreft de zuidoostelijk gelegen schuur binnen het 
erf. Deels voorzien van strook-/sleuffundering tot een diepte van circa 100 cm -mv, westelijke deel van de schuur half 
onderkelderd tot gemiddeld 60 cm -mv. Deels voorzien van betonnen poeren tot een diepte van circa 60 cm -mv. 

 
Gegevens uit de bouwdossiers laten zien dat er binnen het boerenerf gelegen aan de Hessenweg 
122 en 124 diverse bouwwerkzaamheden hebben plaatsgevonden. De aanwezige bouwvergunningen 
dateren vanaf het jaar 1965, maar vanuit historisch kaartmateriaal is bekend dat het boerenerf al veel 
langer bestaat, vanaf het begin van de 20

e
 eeuw. Er zullen dus al voor een langere periode diverse 

bouwwerkzaamheden hebben plaatsgevonden. 
 
Gegevens uit het bouwdossier laten zien dat de bestaande bebouwing voornamelijk voorzien is van 
strook-/sleuffundering tot een diepte van circa 90 cm -mv. De (vee)schuren zijn deels, dan wel me-
rendeels voorzien van een onderkeldering (mestkelders). Tevens is bekend dat er buiten het bebouw-
de oppervlak van de centraal-noordelijk gelegen veestal direct langs de zuidzijde van de stal een on-
dergrondse mestkelder aanwezig is tot circa 250 cm -mv. Van de overige bebouwing in het plange-
bied zijn geen bouwtekeningen beschikbaar en is niet bekend in welk jaar de betreffende bouwwerk-
zaamheden hebben plaatsgevonden. Vanuit de milieuvergunning is wel een situatietekeningen be-
schikbaar. Hierop wordt aangegeven dat de kleinere schuren in het zuidwestelijke deel van het plan-
gebied voorzien zijn van een strook-/sleuffundering tot een diepte van circa 90 cm -mv en deels on-
derkelderd zijn tot een diepte van circa 200 cm -mv. Te verwachten is dat destijds, ten behoeve van 
de aanleg van al deze bebouwing en diverse nutsvoorzieningen, de bodem ter plaatse van het 
bestaande bouwoppervlak (en tevens voor hieraan aangrenzende terreindelen) minimaal tot deze 
dieptes is geroerd/afgegraven.  
 
Verder komen binnen het erf terreindelen voor die voorzien zijn van een klinker- of betonverharding. 
In het uiterst zuidwestelijke deel van het plangebied waren terreindelen in gebruik als kuilvoeder-
opslag. De verhardingen (beton) van deze opslagen zijn reeds verwijderd en het onderliggende cu-
net-/stabilisatiezand ligt heden zichtbaar aan het maaiveld. De onverharde terreindelen zijn in gebruik 
als siertuin of groenstrook. De inrichting van al deze terreindelen heeft wellicht ook geleid tot een ver-
storing van het oorspronkelijke bodemprofiel. In welke mate is echter niet bekend.  
 
3.6 Aardwetenschappelijke gegevens 
 
Het landschap heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in het nederzettingspatroon van de mens. Bij 
onderzoek naar archeologische sporen in een bepaald gebied is het van groot belang te weten hoe 
het landschap er in het verleden heeft uitgezien. Men kan meer te weten komen over dit landschap 
door de geologische opbouw, de bodem en de hydrologie van een gebied te bestuderen. 
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De volgende aardwetenschappelijke gegevens zijn bekend van het plangebied: 
 
Tabel III. Aardwetenschappelijke gegevens plangebied 

Type gegevens Gegevensomschrijving 

Geologie
4
 Dekzandafzettingen van de Formatie van Boxtel (Laagpakket van Wierden) op veen 

van de Formatie van Woudenberg op kleiige en zandige, schelphoudende afzettingen 
van de Eem Formatie.  

Geomorfologie
5
 Binnen een dekzandrug, al dan niet bedekt met een oud bouwlanddek (4K14). 

Bodemkunde
6
 Laarpodzolgronden, bestaande uit leemarm en zwak lemig fijn zand (cHn21). 

 
Geologie

7
 

Het plangebied ligt in de Gelderse Vallei. De Gelderse vallei vormt een glaciaal tongbekken, dat wordt 
begrensd door het nabijgelegen stuwwallengebied van de Utrechtse Heuvelrug ten westen en zuiden 
en de verder weg gelegen Veluwe ten oosten. Dit landschap is gevormd in het Pleistoceen, en dan in 
het bijzonder in het Saalien, de voorlaatste IJstijd (ca. 250.000 - 130.000 jaar geleden). In het Saalien 
reikte de maximale uitbreiding van het landijs tot de lijn Haarlem-Utrecht-Nijmegen. Aan de grens van 
het landijs “vloeit” het ijs in lobben uit en dringt laagten binnen. Door de stuwende werking van het ijs 
wordt langs de rand van zulke laagtes, waarvan de Gelderse Vallei een voorbeeld is, stuwwallen ge-
vormd.  
 
Na het terugtrekken van het landijs begon de zeespiegel weer te stijgen. In de door het landijs uitge-
schuurde Gelderse Vallei ontstond de Eemzee. Tijdens deze mariene fase werden grofzandige sedi-
menten afgezet, vaak rijk aan schelpen en schelpgruis; kleiige afzettingen werden in de eindfase van 
deze mariene periode afgezet en behoren tot de Eem Formatie. Langs de randzone van het mariene 
sedimentatiegebied vond op uitgebreide schaal veenvorming plaats, welke behoren tot de Formatie 
van Woudenberg. 
 
Gedurende de laatste ijstijd, het Weichselien (ca. 120.000 - 10.000 jaar geleden), bereikte het landijs 
Nederland niet. Toentertijd heerste er in Nederland wel een continentaal periglaciaal klimaat. Dit 
houdt in dat de omstandigheden erg koud en droog waren. Het landschap in Nederland bestond uit 
een poolwoestijn, waarin vrijwel geen vegetatie aanwezig was. Over een groot deel van Nederland 
werd een pakket dekzand afgezet. 
 
De dekzanden zijn onderverdeeld in het Oude en Jonge Dekzand. Het Oude Dekzand betreft vaak 
matig gesorteerde zanden, welke onder zeer koude omstandigheden door water en wind (fluvioperi-
glaciaal of fluvio-eolisch) als een vlakke deken over het landschap zijn afgezet. Kenmerkend is dan 
ook dat het Oude Dekzand veelal horizontaal gelaagd is en dat er lemige banden in voorkomen. De 
fluvio-eolische afzettingen worden vaak aangezien voor verspoelde dekzanden. De term verspoeld 
dekzand is enigszins misleidend. Het gaat namelijk niet om eolische zanden die later zijn verspoeld, 
maar eerder om fluviatiele zanden die later deels zijn opgestoven. Het Jonge Dekzand is afgezet tij-
dens het Laat-Weichselien (Laat-Glaciaal) in de vorm van langgerekte, vaak ZW-NO georiënteerde 
ruggen. Gelaagdheid is in het Jonge Dekzand meestal niet aanwezig, er komen geen leemlagen in 
voor en het betreffen vaak goed gesorteerde, eolisch afgezette zanden (beter gesorteerd als het Ou-
de Dekzand). Zowel het Oude als het Jonge Dekzand behoort tot de Formatie van Boxtel. 
 

                                                      
4
 De Mulder et al., 2003 

5
 Alterra, 2003 

6
 Stichting voor Bodemkartering, 1997 

7
 De Mulder et al., 2003 / Berendsen, 2008, 2005 / De Boer et al., 2009 
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Het Holoceen begon ongeveer 10.000 jaar geleden en duurt nog steeds voort. Door de temperatuurs-
stijging aan het eind van de Weichselien smolten de ijskappen op het noordelijk halfrond waardoor de 
zeespiegel sterk steeg. Ongeveer 5.000 jaar geleden, op de overgang van het Atlanticum naar het 
Subboreaal, was het landijs ter plaatse van Scandinavië en Noord-Amerika geheel afgesmolten, 
waardoor de snelheid van de stijging van de zeespiegel snel afnam en dus nagenoeg het huidige 
zeespiegelniveau bereikte. In het Holoceen zijn door verwaaiing van de dekzanden lokaal stuifzand-
gebieden ontstaan. Bij het ontstaan hiervan speelde de mens een belangrijke rol, door beweiding, 
afbranden en het steken van plaggen op de heidevelden dat voornamelijk plaatsvond in de Nieuwe 
tijd (zie bijlage 1). De stuifzanden worden gerekend tot het Laagpakket van Kootwijk, welke tevens 
behoort tot de Formatie van Boxtel. Daarnaast zijn er in (lokale) beekdalen afzettingen gevormd be-
staande uit leem, veen en zand, zoals binnen het beekdal van de Modderbeek. Deze afzettingen 
worden gerekend tot het Laagpakket van Singraven, welke tevens behoren tot de Formatie van Box-
tel.  
 
Gedurende het Holoceen resulteerde het stijgende grondwater ook tot veenvorming. Buiten de beek-
dalen ontstonden in de Gelderse Vallei op plaatsen met gebrekkige afwatering veenmoerassen. Het 
veen kon zich lateraal uitbreiden en kroop langzamerhand over het beboste dekzandlandschap en 
bedekte uiteindelijk ook de lager gelegen dekzandruggen en -koppen. Het veen groeide vanaf het 
Midden-Atlanticum (vanaf circa 6000 voor Chr.) gedurende duizenden jaren gestaag door. In de om-
geving van het plangebied heeft (hoog)veenvorming binnen de dekzandvlakten vermoedelijk pas rond 
de overgang van het Subboreaal naar het Subatlanticum (vanaf ongeveer 1.500 voor Chr.) plaatsge-
vonden. Het hoogveen behoort tot de Formatie van Nieuwkoop, Laagpakket van Griendtsveen.  
 
In de omgeving van het plangebied is het veen in de 13

e
/14

e
 eeuw (zie § 3.5) volledig verwijderd (ge-

stoken) ten behoeve van de turfwinning en de ontginning van het gebied voor agrarische doeleinden. 
De onbruikbare restanten veen (bolster) zijn vaak opgemengd met het onderliggende dekzand. Door 
regulering van grondwaterstanden is dit veen volledig veraard en niet meer als zodanig herkenbaar. 
Het heeft wel geleidt tot de vorming van een sterk humushoudende bovengrond. Ter plaatse van het 
plangebied zelf heeft waarschijnlijk geen hoogveen gelegen, gezien de landschappelijke ligging op 
een hoger gelegen dekzandrug. 
 
DINO

8
 

Het Dinoloket is de centrale toegangspoort tot Data en Informatie van de Nederlandse Ondergrond 
(DINO). Het DINO-systeem is de centrale opslagplaats voor geowetenschappelijke gegevens over de 
diepe en ondiepe ondergrond van Nederland. Het archief omvat diepe en ondiepe boringen, grondwa-
tergegevens, sonderingen, geo-elektrische metingen, resultaten van geologische, geochemische en 
geomechanische monsteranalyses, boorgatmetingen en seismische gegevens. De site wordt beheerd 
door TNO.  
 
In het Dinoloket zijn enkele boringen bestudeerd.

9
 Hieruit blijkt dat de ondergrond tot circa 13,5 m -mv 

bestaat uit fijnzandige dekzandafzettingen. Ook komen plaatselijk leem en veenlagen voor en dit duidt 
op beekdalafzettingen. Deze behoren specifiek tot het Laagpakket van Singraven van de Formatie 
van Boxtel. Direct hieronder kan een enkele meters dikke veenlaag voorkomen, behorend tot de For-
matie van Woudenberg. Onder deze veenlaag komen groengrijs gekleurde kleiafzettingen voor en 
betreffen mariene afzettingen behorend tot de Eem Formatie. 
 
  

                                                      
8
 www.dinoloket.nl 

9
 DINO boornummers B32G0049, B32G0050 en B32G0136 
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Geomorfologie 
De Geomorfologische kaart geeft de mate van reliëf en de vormen die in het landschap te onder-
scheiden zijn weer.  
 
Volgens de Geomorfologische kaart van Nederland (1:50.000) ligt het plangebied binnen een dek-
zandrug voor, al dan niet bedekt met een oud bouwlanddek (4K14, zie figuur 11). Deze hoge ruggen 
zullen in het verleden geschikte (tijdelijke) bewoningslocaties zijn geweest, zeker voor de dekzand-
ruggen die direct naast het beekdal van de voorloper van de Modderbeek liggen. Deze dekzandrug-
gen zijn opgebouwd uit zwak lemige stuifzand uit deze periode van het laatste millennium van het 
Weichselien toen het koud en droog was: het Late Dryasstadiaal (13.000-11.800 jaar geleden). Dit 
dekzand wordt aangeduid als Jong Dekzand en vormt in uitgestrekte gebieden zwak glooiende rug-
gen, welvingen en koppen: de kenmerkende overwegend oost-west lopende dekzandruggen. 
 
Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN)

10
 

Het Actueel Hoogtebestand Nederland vormt een belangrijke aanvullende informatiebron voor de 
landschapsanalyse. Dit met behulp van laseraltimetrie verkregen digitale bestand vormt een gedetail-
leerd beeld van het huidige reliëf in het plangebied. Het AHN laat goed de oost-west gerichte dek-
zandruggen zien, waar het plangebied op ligt, en die tevens deels zijn opgehoogd door een plaggen-
dek. Zowel ten noorden als ten zuiden van deze dekzandruggen komen lager gelegen dekzandvlakte 
voor, met hierbinnen weer lokale beekdalen (zie figuur 12). Van het ten zuiden gelegen beekdal van 
de Modderbeeld zijn verlaten meanders/beeklopen niet als zodanig te herkennen. Vaak zijn deze 
opgevuld door egalisatiewerkzaamheden (grondverbeteringswerkzaamheden ten behoeve van agra-
risch gebruik). Verder vertoond het hoogtebeeld duidelijke overeenkomsten met de Geomorfologische 
kaart van Nederland. 
 
Bodemkunde 
Volgens de Bodemkaart van Nederland (1:50.000) is het plangebied gekarteerd als een laarpodzol-
grond verwacht, bestaande uit leemarm en zwak lemig fijn zand (cHn21, zie figuur 13). Podzolgron-
den worden gekenmerkt door podzolering: er komt een duidelijke B-horizont voor die tot stand is ge-
komen door inspoeling van niet-amorfe humus samen met ijzerverbindingen (moderpodzolen), of 
door inspoeling van amorfe humus (humuspodzolen. Specifiek laarpodzolgronden hebben een ge-
deeltelijk door de mens opgebrachte donkere bovengrond van 30 tot 50 cm dikte (matig dik plaggen-
dek). Het zijn vaak de zogenaamde oudere ontginningen op het zand, die door plaggenbemesting 
een matig dikke Aa-horizont hebben gekregen.

11
 

 
Het betreffen oude bouwlanden, die vanaf de late Middeleeuwen op de Pleistocene zandgronden zijn 
ontstaan door het opbrengen van mest (uit potstallen) vermengd met plaggen, die gestoken werden 
op de woeste gronden (zoals heide, bossen en beekdalen). Dergelijke gronden zijn eerst ontstaan op 
de hogere delen van het landschap en hebben zich later uitgebreid tot de lagere delen. Ze bestaan uit 
dikke lagen leemarme en humusrijke gronden. Het voorkomen van dit bodemtype valt veelal samen 
met de zogenaamde esdekken. Het belang van een laarpodzolgrond of een enkeerdgrond (indien het 
plaggendek > 50 cm dik is) ligt in de beschermende kwaliteiten van het dek. Eventuele archeolo-
gische waarden worden in de regel door het dikke dek beschermd tegen verstoring door onder ande-
re agrarische activiteiten.  
 
  

                                                      
10

 www.ahn.nl 
11

 Bakker & Schelling, 1989 
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Sinds de jaren 80 van de 20
e
 eeuw is er een grotere en meer systematische aandacht voor essen en 

plaggenbodems in Nederland. In veel gevallen bleken de betreffende terreinen een hoge dichtheid 
aan verhoudingsgewijs goed geconserveerde archeologische overblijfselen te bevatten, soms zelfs 
complete archeologische landschappen. De vaak opmerkelijke resultaten vormen de belangrijkste 
bron voor de beschrijving van de bewoning en het landgebruik in de zandlandschappen voor de peri-
ode vanaf de Midden-Bronstijd tot in de Nieuwe tijd. Veel hiervan representeert de vroegere geschie-
denis van de dorpen die tussen de 9

e
 en de 12

e
 eeuw naast de essen kwamen te liggen. De rijkheid 

aan archeologische resten leidde er toe dat de hoger en droger gelegen plaggendekken of enkeerd-
gronden op de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW) over het algemeen een hoge 
indicatieve waarde kregen.

12
 

 
Grondwatertrap 
Grondwatertrappen zijn een indicatie voor de diepte van de grondwaterstand en de seizoensfluctuatie 
daarvan. De grondwatertrappenindeling is gebaseerd op de gemiddeld hoogste (GHG) en de gemid-
deld laagste grondwaterstand (GLG). Hiermee worden de winter- en zomergrondwaterstanden geka-
rakteriseerd in een jaar met een gemiddelde neerslag en verdamping. In stedelijk gebied zijn geen 
grondwatertrappen bepaald. Deze worden als ‘witte vlekken’ op de Bodemkaart van Nederland 
(1:50.000) weergegeven.  
 
Tabel IV geeft een overzicht van de klassengrenzen die worden aangehouden bij de indeling van de 
grondwatertrappen. De trappen worden vastgesteld op een schaal van I tot VII van respectievelijk 
extreem nat tot extreem droog. Bij sommige grondwatertrappen is een ' of een '' weergegeven: het 
gaat hier om tussenliggende grondwatertrappen die een drogere variant vertegenwoordigen. 
 
Tabel IV.  Grondwatertrappenindeling

13
 

Grondwatertrap I II' III' IV V' VI VII" 

GHG (cm -mv) - - <40 >40 <40 40-80 >80 

GLG (cm -mv) <50 50-80 80-120 80-120 >120 >120 >120 

')  Bij deze grondwatertrappen wordt een droger deel onderscheiden 
") Een met een * achter de code als onderverdeling aangegeven "zeer droog deel" heeft een GHG dieper dan 140 cm beneden maaiveld 

 
Gebiedsdelen met een goede ontwatering (Grondwatertrap VI en VII) zijn zeer geschikt voor land-
bouw en vormden mede daarom, vooral in het verleden, een aantrekkelijk vestigingsgebied. Het 
plangebied heeft een grondwatertrap VII. Hier zal in het verleden zeer waarschijnlijk sprake zijn ge-
weest van natuurlijk goed gedraineerde gronden.  
 
3.7 Archeologische waarden 
 
Voor de uitkomst van het bureauonderzoek is het van belang de bekende archeologische waarden (al 
dan niet volledig onderzocht) te beschrijven. Een belangrijke informatiebron is het landelijke ARCHeo-
logisch Informatie Systeem (ARCHIS), dat beheerd wordt door de Rijksdienst voor het Cultureel Erf-
goed (RCE). In dit systeem worden alle archeologische gegevens verzameld en via internet zijn deze 
door bevoegden te raadplegen. 
 
De bekende archeologische waarden staan afgebeeld op figuur 14, een kaart met daarop, binnen een 
straal van 1 km rondom het plangebied, de indicatieve archeologische waarde en de in ARCHIS ge-
registreerde AMK-terreinen, waarnemingen, vondstmeldingen en onderzoeksmeldingen. 
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Archeologische beleidskaart gemeente Leusden
14

 
Sinds 2007 is de Wet op de Archeologische Monumentenzorg van kracht (WAMZ). Het doel van deze 
wet is te voorkomen dat archeologische waarden uit het verleden verloren gaan. In deze wet zijn de 
gemeenten verantwoordelijk voor het beheer van het bodemarchief binnen hun grondgebied. Voor 
een goed beheer van dit bodemarchief gebruikt de gemeente een archeologische beleidskaart. De 
Archeologische beleidskaart geeft een gemeentebreed overzicht van bekende en te verwachten ar-
cheologische waarden. De kaart maakt inzichtelijk waar en bij welke ruimtelijke ingrepen een archeo-
logisch onderzoek verplicht is en wordt als toetsingskader gebruikt voor ruimtelijke procedures.  
 
Volgens de archeologische beleidskaart van de gemeente Leusden ligt de noordelijke helft van het 
plangebied binnen een gebied met een hoge archeologische verwachting en de zuidelijke helft in een 
gebied met middelhoge archeologische verwachting (zie figuur 15). De hoge verwachting zal voorna-
melijk te relateren zijn daar waar de hoger gelegen dekzandruggen voorkomen. Op basis van het 
AHN lijkt nagenoeg het gehele plangebied binnen een dekzandrug te liggen, waardoor de hoge ar-
cheologische verwachting dan ook voor het gehele plangebied geldt. 
 
Indicatieve archeologische waarde 
De IKAW (Indicatieve Kaart Archeologische Waarde) geeft voor heel Nederland de trefkans aan op 
het voorkomen van archeologische resten. Die trefkans is aangegeven in vier categorieën (per land- 
en waterbodem): een hoge, middelhoge, lage en zeer lage verwachting. Bebouwde gebieden, waar-
van geen bodemkundige of geologische gegevens bekend zijn, zijn niet gekarteerd. De IKAW is voor-
namelijk gebaseerd op de relatie die er bestaat tussen de bodemkundige of geologische kwalificaties 
en de aanwezigheid van archeologische vindplaatsen. Een punt van aandacht daarbij is dat de IKAW 
grotendeels is gebaseerd op kaarten met een schaal van 1:50.000. De grenzen op de kaart zijn in 
werkelijkheid globale overgangen, abrupte overgangen zijn het gevolg van bodemkundige of geolo-
gische kwalificaties. Op lokaal schaalniveau is de kaart daarom minder betrouwbaar.  
 
Omdat de gemeentelijke beleidsadvieskaart een hoger detailniveau heeft dan de IKAW (Indicatieve 
Kaart Archeologische Waarde) is de IKAW voor het onderzoek niet geraadpleegd. 
 
AMK-terreinen binnen het onderzoeksgebied 
De Archeologische Monumentenkaart (AMK) bevat een overzicht van archeologische terreinen in 
Nederland, welke ook wel worden aangeduid als monumenten. De terreinen zijn beoordeeld op ver-
schillende criteria (kwaliteit, zeldzaamheid, representativiteit, ensemblewaarde en belevingswaarde). 
Op grond daarvan zijn de terreinen ingedeeld in vier categorieën; terreinen met archeologische waar-
de, een hoge archeologische waarde, een zeer hoge archeologische waarde of een zeer hoge arche-
ologische waarde met een beschermde status.  
 
Binnen zowel het plangebied als het onderzoeksgebied liggen géén AMK-terreinen (zie figuur 14). 
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In het verleden uitgevoerde archeologische onderzoeken binnen het onderzoeksgebied 
Binnen het onderzoeksgebied zijn in de afgelopen jaren door verschillende archeologische bedrijven 
en instellingen in totaal zeven archeologische onderzoeken uitgevoerd. Het gaat daarbij om vijf bu-
reau- en/of booronderzoeken (prospectieve onderzoeken), een proefsleufonderzoeken en een arche-
ologische begeleiding (zie tabel V en figuur 14). 
 
Tabel V. Overzicht onderzoeksmeldingen 

Onderzoeksmeldingsnr. Situering t.o.v. plangebied Aard, uitvoerder en resultaten van het onderzoek 

62.734 en 62.735 
 

250 meter ten zuiden en 
doorlopend in zowel westelij-
ke als oostelijke richting 

Type onderzoek: bureau- en (geo-archeologisch) verkennend booronderzoek 
Toponiem: Modderbeek 
Uitvoerder: Econsultancy BV 
Datum: 10-11-2014 
Onderzoeksnummer: 51.686 en 51.687 
Resultaat: Op basis van het archeologisch bureauonderzoek werd verwacht dat 
het merendeel van het plangebied/tracé binnen een dalvormige laagte van het 
beekdal van de Modderbeek zou liggen. Voor beperkte delen werd verwacht dat 
deze binnen een dekzandvlakte zouden liggen, wel laaggelegen maar naar 
verwachting buiten het beekdal van de Modderbeek. Om dit beter in beeld te 
krijgen is een (geo-archeologisch) verkennend booronderzoek uitgevoerd, waarna 
de archeologische potentie van (delen van) het plangebied/tracé beter gedefini-
eerd kan worden.   
 
Op basis van de boorraai, waarbij de boringen zijn gezet met een tussenliggende 
afstand van 50 à 60 meter langs de lengteas, blijkt dat het gehele plange-
bied/tracé binnen het beekdal van de Modderbeek ligt. Beekdalafzettingen komen 
voor tot minimaal 125 en maximaal 360 cm -mv, gemiddeld tot 250 cm -mv. De 
beekdalsedimenten varieren in lithologie/textuur van zwak tot uiterst siltige, zeer 
fijne zanden tot zwak grindige, matig grove zanden met inschakelingen van sterk 
zandige leem en sterk zandige veen tot puur veen. Individuele beeklopen zijn als 
zodanig niet te herkennen, maar de verwachting is dat, daar waar 
beekdalafzettingen tot aanzienlijke diepte doorlopen (> 300 cm -mv) er sprake is 
van een verlande restgeul/meandergeul van (de voorloper van) de Modderbeek. 
Ook zijn hier vaak dikke veenlagen aanwezig. De verlaten beekmeanders stonden 
kennelijk vrijwel permanent onder water, waardoor veengroei kon plaatsvinden. 
Tevens zijn er bij diverse boringen in het onderste deel van de beeksedimenten 
grindrijke lagen en zogenaamde “gravel lags” waargenomen die gevormd/afgezet 
worden langs de buitenzijde van meandergeulen. Bij het merendeel van de borin-
gen beperken bodemverstorende ingrepen zich tot de huidige bouwvoor of lopen 
nog iets dieper door, maar vaak nog wel beperkt tot de bovengrond (eerste 50 
cm). De aangetroffen bodemprofielen betreffen bijna allemaal beek- of gooreerd-
gronden, afhankelijk van op welke diepte roestvlekken beginnen. (Iets) diepere 
verstoringen zijn bij circa een derde van de boringen verspreid binnen het plange-
bied (tracé/traject) waargenomen, maar de verstoringsdiepte beperkt zich nog wel 
tot de bovenste meter. Waarschijnlijk zijn er plaatselijk diepere ploegwerkzaam-
heden uitgevoerd om leemrijke zandlagen te doorbreken, ten behoeve van het 
verbeteren van de waterhuishouding van de agrarische percelen. Het merendeel 
van de beekdalafzettingen zijn nog onverstoord aanwezig. 
Er komen geen delen van het plangebied/tracé voor die buiten het beekdal liggen 
(buiten de beek zelf, de beekdalbodem dan wel de beekdalhellingen). In het 
centrale deel van het plangebied/tracé zijn geen aanwijzingen dat terreindelen 
binnen (de flank van) een dekzandrug liggen. Er zijn ook geen enkeerdgronden 
aangetroffen. Wel is er een steilrand aanwezig direct langs de zuidgrens, waarna 
het terrein in zuidelijke richting verder omhoog loopt, en zal zeer waarschijnlijk wel 
een dekzandrug betreffen. Door het aantreffen van beekdalafzettingen behoudt 
het plangebied zijn verhoogde trefkans op beekdalgerelateerde resten (resten van 
zogenaamde off-site activiteiten en rituele deposities). Archeologische resten 
en/of sporen kunnen in het gehele pakket beekdalafzettingen voorkomen en 
mogelijk ook doorlopen in de (top van het) onderliggende pakket (verspoelde) 
dekzandafzettingen. Beekdalgerelateerde resten kunnen dus nog in situ worden 
aangetroffen. 
 
Geadviseerd is  om binnen het plangebied een vervolgonderzoek te laten 
uitvoeren in de vorm van een inventariserend veldonderzoek door middel van 
proefsleuven (IVO-P) of de geplande graafwerkzaamheden archeologisch te laten 
begeleiding onder protocol proefsleuven (IVO-P). Indien voor het laatste gekozen 
wordt zal over de mate van intensiteit van begeleiden in overleg moeten worden 
getreden met het bevoegd gezag. Econsultancy stel voor om voor delen van het 
tracé in het centrale deel van het plangebied die vrijwel direct nabij dekzandrug-
gen liggen, de geplande graafwerkzaamheden volledig archeologisch te laten 
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begeleiden. De dekzandruggen hebben een hoge verwachting voor de aanwezig-
heid van nederzettingsrestanten. De direct naastgelegen beekdalzone van de 
voorloper van de Modderbeek vormde de meest voor de hand liggende locatie 
waar specialistische activiteiten konden worden ontplooit en waar watergerela-
teerde structuren konen worden aangelegd (vorden, bruggen). Voor de overige 
delen van het plangebied/tracé die op afstand liggen van dekzandruggen kan 
gekozen worden voor een extensieve archeologische begeleiding in de vorm van 
een periodieke inspectie van de graafwerkzaamheden (dieper dan 30 cm -mv).  

31.655 350 meter ten noordoosten Type onderzoek: bureau- en booronderzoek 
Toponiem: De Fliert 
Uitvoerder: Vestigia BV 
Datum: 11-11-2008 
Onderzoeksnummer: 24.566 
Resultaat: Bureauonderzoek met een veldverkenning in de vorm van een terrein-
inspectie en het zetten van een vijftal boringen tot 120 cm-mv. Het plangebied De 
Fliert, Achterveld ligt volgens de IKAW-kaart/CHS Utrecht in een gebied met een 
lage verwachting op archeologische waarden. Dit wordt bevestigd door de 
ARCHIS-waarnemingen en de archeologische monumentenlijst. Er zijn geen 
archeologische vondsten in de boringen of op het maaiveld aangetroffen. Op 
basis van de onderzoeksresultaten is geadviseerd geen nader archeologisch 
onderzoek te laten uitvoeren. 

21.757 550 meter ten westen Type onderzoek: bureau- en booronderzoek 
Toponiem:  
Uitvoerder: ADC ArcheoProjecten 
Datum: 20-03-2007 
Onderzoeksnummer: 18.249 
Resultaat: Geconcludeerd is dat er met name onder en nabij de bestaande be-
bouwing een grote kans is op een aantreffen van archeologische resten vanaf de 
14

e
 eeuw. De resten kunnen bestaan uit funderingen, grachtvullingen, etc. De 

resten worden verwacht vanaf circa 0,5 m. De grens van het voorkomen van 
resten is met name gebaseerd op het voorkomen van bebouwing op historische 
kaarten vanaf begin 19

e
 eeuw. Er kan sprake zijn van voorgangers van de eerst 

vermelde bebouwing uit 1309. Met uitzondering van eventuele directe voorgan-
gers van de bebouwing worden er geen oudere resten verwacht. Geadviseerd is 
om bij toekomstige graafwerkzaamheden binnen de aangegeven zone dieper dan 
0,5 m een archeologische begeleiding uit te voeren. 

22.215 750 meter ten westen Type onderzoek: bureau- en booronderzoek 
Toponiem: Koningin Julianaweg 
Uitvoerder: ADC ArcheoProjecten 
Datum: 20-04-2007 
Onderzoeksnummer: 17.424 
Resultaat: Het advies is om in de gebieden met een hoge archeologische ver-
wachting proefsleuven aan te leggen om gaafheid, omvang, datering en conserve-
ring van archeologische resten te onderzoeken. Het betreft het gebied rond de 
boringen 2, 4 en 5, waarvoor een hoge verwachting geldt en wat op afbeelding 4 
als zodanig is aangegeven. Gezien de oost-west oriëntatie van de dekzandrug ligt 
het voor de hand de proefsleuven loodrecht op de strekking hiervan aan te leg-
gen. De verdere invulling van een proefsleuvenonderzoek dient te worden vastge-
legd in een door het bevoegd gezag goed te keuren Programma van Eisen (PvE). 

28.123 750 meter ten noordwesten Type onderzoek: bureauonderzoek 
Toponiem: Brandweerkazerne Jan Van Arkelweg 
Uitvoerder: Sectie Archeologie, Gemeente Amersfoort 
Datum: 09-04-2008 
Onderzoeksnummer: 20.993 
Resultaat: Aangezien er in het plangebied geen archeologische resten verwacht 
worden, is nader professioneel archeologisch onderzoek op deze locatie niet 
noodzakelijk. 

51.186 850 meter ten westen Type onderzoek: proefsleuvenonderzoek 
Toponiem: Hessenweg 
Uitvoerder: Vestigia BV 
Datum: 10-04-2012 
Onderzoeksnummer: 45.035 
Resultaat: Gezien het grote aantal recente grondbewerkingen in het plangebied, 
de verstoring die zich met zich mee heeft gebracht (tot in de C-horizont) en het 
geringe aantal aangetroffen grondsporen in het IVO-P, wordt geadviseerd om 
binnen het onderzoeksgebied van het aanvullende bureauonderzoek en het 
inventariserend veldonderzoek geen verder archeologisch onderzoek uit te voeren 
en het plangebied vrij te geven voor verdere ontwikkeling. Een uitzondering hierop 
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wordt binnen het onderzoeksgebied waar het proefsleuvenonderzoek heeft 
plaatsgevonden gevormd door de grond waarop de huidige boerderij Groot Ach-
terveld is gelegen: onder deze boerderij kunnen zich mogelijk nog archeologische 
resten van voorlopers bevinden, hetgeen door de hedendaagse bebouwing niet te 
controleren was tijdens het huidige onderzoek. In geval van sloop van de boerderij 
wordt geadviseerd om dit deel van het terrein nog nader te onderzoeken en zo 
nodig te documenteren tijdens een archeologisch begeleiding van het verwijderen 
van het deel van de bebouwing dat zich onder maaiveldniveau bevindt. Een 
dergelijke archeologische begeleiding zal gecombineerd moeten worden met 
bouwhistorisch onderzoek. 

58.331 950 meter ten westen Type onderzoek: archeologische begeleiding 
Toponiem: Koningin Julianaweg 
Uitvoerder: Centrum voor Archeologie (Gemeente Amersfoort) 
Datum: 01-10-2013 
Onderzoeksnummer: 47.558 
Resultaat: Tijdens de begeleiding is één archeologisch spoor aangetroffen. Het 
betreft een sloot van onbekende ouderdom. In het noorden van het onderzoeks-
gebied is een podzolbodem waargenomen in de profielen. Halverwege het plan-
gebied is deze niet meer aanwezig (afgetopt). Helemaal in het zuiden is een 
donkergrijs humeus zandpakket zichtbaar, welke grotendeels in het dekzand is 
ingegraven. Het gaat hierbij om een pakket dat gezien kan worden als grondver-
betering. 

 
Waarnemingen binnen het onderzoeksgebied 
In ARCHIS staan alle bekende archeologische waarnemingen geregistreerd. Binnen het plangebied 
staan geen waarnemingen geregistreerd. Binnen het onderzoeksgebied staan negen waarneming ge-
registreerd (zie tabel VI en figuur 14). 
 
Tabel VI. Overzicht ARCHIS-waarnemingen  

Waarnemingsnr. Situering t.o.v. plangebied Aard van de melding 

38.943 Direct ten noordoosten Mesolithicum: kernen, afval, klingen en schrabbers. Aangetroffen door een particulier 
aan het maaiveld. 

45.660 400 meter ten zuidwesten Paleolithicum - Nieuwe tijd: slijpstenen, objecten, afval, klingen, trapezium, stekers, 
vuurslagen, brokken, grijsbakkend gedraaid aardewerk en steengoed. Aangetroffen 
door de AWN tijdens de uitvoering van een oppervlaktekartering. 

421.995 500 meter ten zuidwesten Paleolithicum - Nieuwe tijd: vuursteen afval. Aangetroffen tijdens de uitvoering van 
een archeologisch booronderzoek (zie onderzoeksmeldingsnr. 22.215). 

430.104 600 meter ten westen Late-Middeleeuwen - Nieuwe tijd: roodbakkend geglazuurd aardewerk. Aangetroffen 
tijdens de uitvoering van een archeologisch booronderzoek (zie onderzoeksmel-
dingsnr. 21.757) 

21.535 750 meter ten westen Neolithicum: bijlen. Aangetroffen door een particulier tijdens niet-archeologische 
graafwerkzaamheden. 

45.656 800 meter ten oosten Bronstijd - Nieuwe tijd: ijzeroer/moeraserts. Aangetroffen door de AWN tijdens de 
uitvoering van een oppervlaktekartering. 

437.553 850 meter ten westen Nieuwe tijd: gedraaid aardewerk, kuilen en waterputten. Aangetroffen tijdens de 
uitvoering van een proefsleuvenonderzoek (zie onderzoeksmeldingsnr. 51.186) 

26.181 900 meter ten westen Paleolithicum - Bronstijd: objecten. Door jeugdleden van de werkgroep Flehite zijn 
'bewerkte stukjes vuursteen gevonden op gedeeltelijk afgegraven perceel bouwland 
in het centrum van Achterveld.'. Dit gebeurde in juli-augustus 1965. Getuige het 
handschrift is R. Klok de beschrijver. Hoewel het niet uit te sluiten is dat de vuurste-
nen artefacten (deels)uit de IJzertijd dateren, is dit, gezien het algemene beeld, niet 
aannemelijk. De meeste vuurstenen artefacten stammen namelijk uit de periode 
Paleolithicum tot en met Bronstijd, reden waarom die datering hier is aangehouden. 

28.736 900 meter ten noordoosten Late-Middeleeuwen: keramiek. Na omwerken perceel tot 0,70 cm vondsten gevonden 
in zwarte plek oorspronkelijk vermoedelijk een kuil. Voorheen hoogste gedeelte van 
terrein met 0,20 cm bouwvoor. Scherven kogelpot, proto-steengoed en steengoed 
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Direct ten noordoosten van het plangebied zijn aan het maaiveld bewerkte vuurstenen fragmenten 
aangetroffen (kernen, afval, klingen en schrabbers) met een (vermoedelijke) datering uit het Mesolithi-
cum. De kans is dus hoog dat er in het plangebied sprake is van een vuursteenvindplaats. De uitvoe-
ring van het verkennend booronderzoek zal bepalen of deze nog intact zal zijn, indien aanwezig. 
 
Vondstmeldingen binnen het onderzoeksgebied 
In ARCHIS staan vondstmeldingen geregistreerd. Nadat deze zijn gecontroleerd worden het waarne-
mingen. Tot die tijd staan ze als vondstmeldingen geregistreerd. Binnen zowel het plangebied als het 
onderzoeksgebied zijn géén vondstmeldingen geregistreerd (zie figuur 14). 
 
3.8 Aanvullende informatie 
 
Historische Kring Leusden 
Voor aanvullende informatie is contact gezocht met de Historische Kring Leusden. Gemeld wordt dat 
naast ARCHIS en reeds beschreven historie (zie § 3.5) er geen aanvullende vondsten of bijzonder-
heden bekend zijn gelegen in of in de directe omgeving van het plangebied.  
 
Archeologische Werkgemeenschap Nederland, afdeling 14 
Voor aanvullende informatie is contact gezocht met de Archeologische plaatselijke Werkgemeen-
schap Nederland, afdeling 14 Vallei en Eemland. Er zijn geen aanvullende vondsten of bijzonderhe-
den bekend gelegen in of in de directe omgeving van het plangebied (bericht ontvangen d.d. 29 janu-
ari 2016, contactpersoon de heer E. Eimermann). 

   
3.9 Gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel 
 
Op grond van het bureauonderzoek is de volgende gespecificeerde archeologische verwachting op-
gesteld: 
 
Tabel VII.  Gespecificeerde archeologische verwachting 

Archeologische periode Gespecificeerde 
verwachting 

Te verwachten resten en/of sporen Relatieve diepte t.o.v. het maaiveld 

(Laat-)Paleolithicum - 
Vroeg-Neolithicum (Ja-
gers-Verzamelaars) 

Hoog Vuursteenstrooiïngen en vuurstenen 
gebruiksvoorwerpen 
 

Onder het (matig dikke) plaggendek en in de 
top van de dekzandafzettingen. 

Midden- en Laat-
Neolithicum (Landbou-
wers) 

Hoog  Akkerlaag en/of nederzettingssporen, 
grafvelden, rituele plaatsen: kleine 
fragmenten aardewerk, natuursteen en 
vuurstenen gebruiksvoorwerpen, houts-
kool en gebruiksvoorwerpen 

Onder het (matig dikke) plaggendek en in de 
top van de dekzandafzettingen. 

Bronstijd - Romeinse tijd 
(Landbouwers) 

Hoog  Akkerlaag en/of nederzettingssporen, 
grafvelden, rituele plaatsen: kleine 
fragmenten aardewerk, natuursteen en 
vuurstenen gebruiksvoorwerpen, houts-
kool en gebruiksvoorwerpen 

Onder het (matig dikke) plaggendek en in de 
top van de dekzandafzettingen. 

Middeleeuwen en Nieuwe 
tijd 

Hoog  Bewoningssporen van een (boeren)erf: 
kleine fragmenten aardewerk, metaal-
resten, glasresten, houtskool, botresten, 
organische resten en gebruiksvoorwer-
pen 

Onder het maaiveld/in het (matig dikke) 
plaggendek en in de top van de dekzandaf-
zettingen 
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Uit de verzamelde aardwetenschappelijke gegevens blijkt dat het plangebied op een overwegend 
oost-west lopende dekzandrug ligt. Direct ten zuiden van het plangebied ligt een dekzandvlakte en 
circa 450 meter ten zuiden van het plangebied bevindt zich de reeds gekanaliseerde loop van het 
beekdal van de Modderbeek. De hoger gelegen dekzandruggen hadden een gunstige ligging voor 
Jagers-Verzamelaars (Laat-Paleolithicum t/m Vroeg-Neolithicum) als tijdelijke nederzettingslocatie 
(jachtkampementen). Ook voor Landbouwers waren de dekzandruggen de meest gunstige locaties. 
De grootte van de dekzandruggen vormde voldoende areaal aan goed ontwaterde gronden voor 
landbouw. De dekzandvlakten zullen gefungeerd hebben goede natuurlijke graasgronden voor vee. 
De voorloper van de Modderbeek, destijds waarschijnlijk een lokaal meanderend beekdal, hadden 
een grote aantrekkingskracht op mensen die in het gebied rondtrokken (Jagers-Verzamelaars), omdat 
de beek mogelijkheden bood tot visvangst en het bejagen van dieren die naar de beek trokken. Daar-
naast vormde het beekdal een bron van (drink)water en was er een rijke vegetatie voorhanden als 
voedselbron. Dit beekdal lag wel op enige afstand van het plangebied. Voor de perioden IJzertijd-
Romeinse tijd-Middeleeuwen is de algemene tendens dat de de huisplaatsen steeds plaatsvaster 
werden en zich vaak verplaatsen naar de flanken van de dekzandruggen en mogelijk voor (langere) 
perioden naar de dekzandvlakten. Het uiterst zuidelijke deel van het plangebied neemt een dergelijke 
overgangspositie in van een dekzandrug naar een dekzandvlakte. Binnen het plangebied wordt een 
matig dik plaggendek verwacht. Beschikbaar historisch kaartmateriaal laat zien dat in de 19

e
 eeuw het 

plangebied grotendeels in gebruik was als akkerland. Het opbrengen van het matig dikke plaggendek 
zal in ieder geval hebben plaatsgevonden in de eerste helft van de 19

e
 eeuw, maar waarschijnlijk al 

eerder. Het boerenerf, dat het plangebied omvat, is aan het begin van de 20
e
 eeuw ontstaan, waarna 

diverse malen het erf lijkt te zijn heringericht (sloop- en vervolgens nieuwbouwactiviteiten). In de 
omgeving van het plangebied zijn archeologische resten tot op heden voornamelijk aangetroffen op 
de dekzandruggen en -flanken/overgang naar de dekzand- dan wel beekdalvlakten. Direct ten noord-
oosten van het plangebied zijn oppervlaktevondsten gedaan van bewerkte vuurstenen fragmenten. 
Dit kan duiden op de aanwezigheid van een vuursteenvindplaats die wellicht ook binnen het plange-
bied doorloopt (wanneer sprake is van een intacte bodemopbouw). Andere waarnemingen die zijn 
gedaan in de omgeving van het plangebied betreffen locaties waar resten van vuursteenbewerking, 
grijsbakkend gedraaid aardewerk en steengoed zijn aangetroffen. 
 
Op basis van bovenstaande uitgangspunten en conform de archeologische beleidskaart van de ge-
meente Leusden wordt de kans op het voorkomen van resten voor het gehele plangebied hoog ge-
acht voor alle archeologische perioden vanaf het (Laat-)Paleolithicum (zie tabel VII). Eventueel aan-
wezige archeologische resten worden ter plaatse verwacht in het (matig dikke) plaggendek (Aa-
horizont) en in de top van de dekzandafzettingen (top van de afgedekte podzolbodem, of restant hier-
van). De vondstenlaag is opgenomen onderin het plaggendek; hier wordt ook wel van ‘cultuurlaag’ 
gesproken: een doorwerkte oude bodem tussen het plaggendek en de ongeroerde ondergrond met 
kleine fragmenten aardewerk, natuursteen, vuursteen en houtskool. Archeologische sporen (uitge-
zonderd diepe paalsporen en waterputten) zullen zich bevinden tot ongeveer 25 cm in de top van de 
C-horizont. De diepteligging van de vondstenlaag is afhankelijk van de dikte van het plaggendek. De 
aanwezigheid van een (matig dik) plaggendek zal gefungeerd hebben als beschermende laag, waar-
door eventueel aanwezige archeologische resten beter zijn geconserveerd in vergelijking met wan-
neer er geen plaggendek aanwezig is. 
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Bodemverstoring 
Als gevolg van bodemingrepen kunnen vindplaatsen geheel of gedeeltelijk verstoord zijn. De waarde 
van archeologische vindplaatsen wordt mede bepaald door de mate waarin vondsten in situ bewaard 
zijn gebleven in de bodem en/of grondsporen intact zijn.  
 
Het plangebied betreft een boerenerf dat aan het begin van de 20

e
 eeuw is ontstaan, waarna diverse 

malen het erf lijkt te zijn heringericht (sloop- en vervolgens nieuwbouwactiviteiten). Van de oude en 
reeds gesloopte bebouwing die binnen het plangebied heeft gestaan, zijn vanuit het bouwdossier 
geen gegevens bekend. 
 
Van de bestaande bebouwing (woonhuis met bijbehorende garage, diverse (vee)schuren en een 
lood) is bekend dat deze voornamelijk voorzien zijn van een strook-/sleuffundering tot een diepte van 
circa 90 cm -mv. De (vee)schuren zijn deels, dan wel merendeels voorzien van een onderkeldering 
(mestkelders). Tevens is bekend dat er buiten het bebouwde oppervlak van de centraal-noordelijk 
gelegen veestal direct langs de zuidzijde van de stal een ondergrondse mestkelder aanwezig is tot 
circa 250 cm -mv. Van de overige bebouwing in het plangebied zijn geen bouwtekeningen beschik-
baar en is niet bekend in welk jaar de betreffende bouwwerkzaamheden hebben plaatsgevonden. 
Vanuit de milieuvergunning is wel een situatietekeningen beschikbaar. Hierop wordt aangegeven dat 
de kleinere schuren in het zuidwestelijke deel van het plangebied voorzien zijn van een strook-
/sleuffundering tot een diepte van circa 90 cm -mv en deels onderkelderd zijn tot een diepte van circa 
200 cm -mv. Voor de aanleg van deze funderingen en onderkeldering zal de grond vergraven zijn, 
waardoor binnen het bebouwde oppervlak in het verleden eventueel aanwezige archeologische res-
ten of sporen in een verstoorde context voorkomen of wellicht geheel zijn weggegraven (afhankelijk 
van de diepte van het type en de diepte van de bodemingrepen). Ter plaatse van waar oude en reeds 
gesloopte bebouwing (allen wel 20

e
 eeuw) heeft gestaan mag ook verwacht worden dat de natuurlijke 

bodemopbouw deels zo niet geheel is ontgraven. 
 
Verder komen binnen het erf terreindelen voor die voorzien zijn van een klinker- of betonverharding. 
In het uiterst zuidwestelijke deel van het plangebied waren terreindelen in gebruik als kuilvoeder-
opslag. De verhardingen (beton) van deze opslagen zijn reeds verwijderd en het onderliggende cu-
net-/stabilisatiezand ligt heden zichtbaar aan het maaiveld. De onverharde terreindelen zijn in gebruik 
als siertuin of groenstrook. In welke mate het oorspronkelijke bodemprofiel verstoord is geraakt tij-
dens het aanleggen van de aanwezige verharding en verdere inrichting van de onbebouwde delen 
van het perceel, is moeilijk in te schatten. Mogelijk is een deel van het bodemprofiel afgegraven voor 
de aanleg van een stabilisatielaag onder de aanwezige klinker- en betonverharding dan wel onder de 
voormalige kuilvoederplaten. Deze kan ook direct op het oorspronkelijke bodemprofiel zijn aangelegd. 
 
3.10 onderzoeksvragen bureauonderzoek 
 
Voor het bureauonderzoek is een drietal onderzoeksvragen opgesteld. Hieronder worden deze vra-
gen beantwoord voor zover het bureauonderzoek de daarvoor benodigde gegevens heeft opgeleverd. 
 
 Wat is er bekend over bodemverstorende ingrepen binnen het plangebied uit het verleden? Is 

er bijvoorbeeld informatie bekend over vroegere ontgrondingen, bodemsaneringen, egalisa-
ties, diepploegen of landinrichting? 
Het plangebied betreft een boerenerf dat aan het begin van de 20

e
 eeuw is ontstaan, waarna 

diverse malen het erf lijkt te zijn heringericht (sloop- en vervolgens nieuwbouwactiviteiten). 
Van de oude en reeds gesloopte bebouwing die binnen het plangebied heeft gestaan, zijn 
vanuit het bouwdossier geen gegevens bekend. 
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Van de bestaande bebouwing (woonhuis met bijbehorende garage, diverse (vee)schuren en 
een lood) is bekend dat deze voornamelijk voorzien zijn van een strook-/sleuffundering tot 
een diepte van circa 90 cm -mv. De (vee)schuren zijn deels, dan wel merendeels voorzien 
van een onderkeldering (mestkelders). Tevens is bekend dat er buiten het bebouwde opper-
vlak van de centraal-noordelijk gelegen veestal direct langs de zuidzijde van de stal een on-
dergrondse mestkelder aanwezig is tot circa 250 cm -mv. Van de overige bebouwing in het 
plangebied zijn geen bouwtekeningen beschikbaar en is niet bekend in welk jaar de betref-
fende bouwwerkzaamheden hebben plaatsgevonden. Vanuit de milieuvergunning is wel een 
situatietekeningen beschikbaar. Hierop wordt aangegeven dat de kleinere schuren in het 
zuidwestelijke deel van het plangebied voorzien zijn van een strook-/sleuffundering tot een 
diepte van circa 90 cm -mv en deels onderkelderd zijn tot een diepte van circa 200 cm -mv. 
Voor de aanleg van deze funderingen en onderkeldering zal de grond vergraven zijn, waar-
door binnen het bebouwde oppervlak in het verleden eventueel aanwezige archeologische 
resten of sporen in een verstoorde context voorkomen of wellicht geheel zijn weggegraven 
(afhankelijk van de diepte van het type en de diepte van de bodemingrepen). Ter plaatse van 
waar oude en reeds gesloopte bebouwing (allen wel 20

e
 eeuw) heeft gestaan mag ook 

verwacht worden dat de natuurlijke bodemopbouw deels zo niet geheel is ontgraven. 
 
Verder komen binnen het erf terreindelen voor die voorzien zijn van een klinker- of 
betonverharding. In het uiterst zuidwestelijke deel van het plangebied waren terreindelen in 
gebruik als kuilvoederopslag. De verhardingen (beton) van deze opslagen zijn reeds 
verwijderd en het onderliggende cunet-/stabilisatiezand ligt heden zichtbaar aan het maaiveld. 
De onverharde terreindelen zijn in gebruik als siertuin of groenstrook. In welke mate het oor-
spronkelijke bodemprofiel verstoord is geraakt tijdens het aanleggen van de aanwezige ver-
harding en verdere inrichting van de onbebouwde delen van het perceel, is moeilijk in te 
schatten. Mogelijk is een deel van het bodemprofiel afgegraven voor de aanleg van een stabi-
lisatielaag onder de aanwezige klinker- en betonverharding dan wel onder de voormalige kuil-
voederplaten. Deze kan ook direct op het oorspronkelijke bodemprofiel zijn aangelegd. 

 
 Ligt het plangebied binnen een landschappelijke eenheid, welke vanuit archeologisch oog-

punt een specifieke aandachtslocatie kan betreffen (zoals een relatief hoge dekzandkop of -
rug, nabij een veengebied of een beekdal)? 
Uit de verzamelde aardwetenschappelijke gegevens blijkt dat het plangebied op een overwe-
gend oost-west lopende dekzandrug ligt. Direct ten zuiden van het plangebied ligt een dek-
zandvlakte en circa 450 meter ten zuiden van het plangebied bevindt zich de reeds 
gekanaliseerde loop van het beekdal van de Modderbeek. De hoger gelegen dekzandruggen 
hadden een gunstige ligging voor Jagers-Verzamelaars (Laat-Paleolithicum t/m Vroeg-
Neolithicum) als tijdelijke nederzettingslocatie (jachtkampementen). Ook voor Landbouwers 
waren de dekzandruggen de meest gunstige locaties. De grootte van de dekzandruggen 
vormde voldoende areaal aan goed ontwaterde gronden voor landbouw. De dekzandvlakten 
zullen gefungeerd hebben goede natuurlijke graasgronden voor vee. De voorloper van de 
Modderbeek, destijds waarschijnlijk een lokaal meanderend beekdal, hadden een grote aan-
trekkingskracht op mensen die in het gebied rondtrokken (Jagers-Verzamelaars), omdat de 
beek mogelijkheden bood tot visvangst en het bejagen van dieren die naar de beek trokken. 
Daarnaast vormde het beekdal een bron van (drink)water en was er een rijke vegetatie voor-
handen als voedselbron. Dit beekdal lag wel op enige afstand van het plangebied. Voor de 
perioden IJzertijd-Romeinse tijd-Middeleeuwen is de algemene tendens dat de de huisplaat-
sen steeds plaatsvaster werden en zich vaak verplaatsen naar de flanken van de dekzand-
ruggen en mogelijk voor (langere) perioden naar de dekzandvlakten. Het uiterst zuidelijke 
deel van het plangebied neemt een dergelijke overgangspositie in van een dekzandrug naar 
een dekzandvlakte.  
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Binnen het plangebied wordt een matig dik plaggendek verwacht. Beschikbaar historisch 
kaartmateriaal laat zien dat in de 19

e
 eeuw het plangebied grotendeels in gebruik was als 

akkerland. Het opbrengen van het matig dikke plaggendek zal in ieder geval hebben 
plaatsgevonden in de eerste helft van de 19

e
 eeuw, maar waarschijnlijk al eerder. Het 

boerenerf, dat het plangebied omvat, is aan het begin van de 20
e
 eeuw ontstaan, waarna 

diverse malen het erf lijkt te zijn heringericht (sloop- en vervolgens nieuwbouwactiviteiten). In 
de omgeving van het plangebied zijn archeologische resten tot op heden voornamelijk aange-
troffen op de dekzandruggen en -flanken/overgang naar de dekzand- dan wel beekdalvlakten. 
Direct ten noordoosten van het plangebied zijn oppervlaktevondsten gedaan van bewerkte 
vuurstenen fragmenten. Dit kan duiden op de aanwezigheid van een vuursteenvindplaats die 
wellicht ook binnen het plangebied doorloopt (wanneer sprake is van een intacte bodemop-
bouw). Andere waarnemingen die zijn gedaan in de omgeving van het plangebied betreffen 
locaties waar resten van vuursteenbewerking, grijsbakkend gedraaid aardewerk en steen-
goed zijn aangetroffen. 

 
 Wat is de gespecificeerde archeologische verwachting van het plangebied? 

Voor het gehele plangebied wordt de kans op het voorkomen van resten hoog geacht voor al-
le archeologische perioden vanaf het (Laat-)Paleolithicum. Eventueel aanwezige archeo-
logische resten worden ter plaatse verwacht in het (matig dikke) plaggendek (Aa-horizont) en 
in de top van de dekzandafzettingen (top van de afgedekte podzolbodem, of restant hiervan). 

 
 
4 INVENTARISEREND VELDONDERZOEK 
 
4.1 Methoden 
 
Het inventariserend veldonderzoek is uitgevoerd in de vorm van een verkennend booronderzoek, 
conform de eisen van de KNA, versie 3.3, specificatie VS03. Voor het inventariserend veldonderzoek 
is op 29 januari 2016 door ir. E.M. ten Broeke (senior prospector) een Plan van aanpak (PvA) opge-
steld. 
 
In totaal zijn er tien boringen gezet (zie figuur 16). Er is geboord tot een diepte van maximaal 220 cm 
-mv met een Edelmanboor met een diameter van 10 cm. De boringen zijn verspreid binnen het plan-
gebied gezet, rekening houdend met de aanwezige bebouwing. De boringen zijn lithologisch conform 
de Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode beschreven.

15
 De boringen zijn met meetlin-

ten ingemeten (x- en y-waarden). Van alle boringen is de maaiveldhoogte afgeleid van het Actueel 
Hoogtebestand Nederland (AHN). In Bijlage 5 worden overzichtsfoto’s van het plangebied en foto’s 
van de opgeboorde profielen weergegeven. 
 
Aan de hand van het opgeboorde materiaal is beoordeeld of er wel, niet of deels sprake is van een 
gaaf bodemprofiel. Tevens is gekeken naar de aanwezigheid van mogelijke vegetatie- en/of cultuur-
lagen, die zichtbaar zijn als bodemverkleuringen. Het opgeboorde materiaal is vervolgens geïnspec-
teerd op het voorkomen van archeologische indicatoren, zoals fragmenten vuursteen, aardewerk, 
houtskool, verbrande leem, bot et cetera. 
  

                                                      
15

 Bosch, 2005  
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4.2 Resultaten 
 
Geologie en bodem 
De resultaten van de boringen zijn opgenomen in de vorm van boorprofielen en worden in bijlage 6 
weergegeven. De hoofdlijn van de opbouw van de bodem kan als volgt worden weergegeven: 
 
Tabel VIII.  Bodemopbouw noordelijke/noordwestelijke deel plangebied (boringen 1 t/m 4, 6 en 7) 

Diepte (cm -mv) Samenstelling  Interpretatie 

Ter plaatse van de boringen 3 en 
6 onder de klinkerverharding tot 
gemiddeld 25 

Lichtgrijs gekleurd, zwak siltig, matig fijn zand 
 

Cunet-/stabilisatiezand 

Vanaf maaiveld tot gemiddeld 100 Grijsbeige tot donkerbruingrijs gekleurd, matig 
humeus, matig siltig, zeer fijn zand, gevlekt 

Gestorte grond en/of Aa(p)-horizont, plaggendek, 
veelal geroerd/verstoord door recente bodemin-
grepen 

Tussen gemiddeld 100 en 170 Donkerzwartgrijs en naar onderen toe donkerbruin 
en vervolgens geelbruin gekleurd, bovenin matig en 
vervolgens zwak humeus, matig siltig, zeer fijn zand 

Restant oorspronkelijke veldpodzolbodem in de 
vorm van de AhEb(p)-, Bhe- en BC-horizont 

Vanaf gemiddeld 170 
 

Lichtbeigebruin gekleurd gekleurd, matig siltig, zeer 
fijn zand 

C-/Cr-horizont, dekzand 

 
Tabel IX.  Bodemopbouw zuidelijke/zuidoostelijke deel plangebied (boringen 5 en 8 t/m 10) 

Diepte (cm -mv) Samenstelling  Interpretatie 

Ter plaatse van de boringen 5, 9 
en 10 onder de klinkerverharding 
tot gemiddeld 25 

Lichtgrijs gekleurd, zwak siltig, matig fijn zand 
 

Cunet-/stabilisatiezand 

Vanaf maaiveld tot gemiddeld 120 Grijsbeige tot donkerbruingrijs gekleurd, matig 
humeus, matig siltig, zeer fijn zand, gevlekt 

Gestorte grond en/of Aa(p)-horizont, plaggendek, 
geroerd/verstoord door recente bodemingrepen 

Vanaf gemiddeld 120 
 

Lichtgeelbeige tot lichtgrijs gekleurd gekleurd, matig 
siltig, zeer fijn zand 

C-/Cr-horizont, dekzand 

 
Qua mate van intactheid van het oorspronkelijke bodemprofiel is een duidelijk verschil waargenomen 
tussen het noordelijke/noordwestelijke deel en het zuidelijke/zuidoostelijke deel van het plangebied. 
 
In het noordelijke/noordwestelijke deel van het plangebied (boringen 1 t/m 4, 6 en 7) reiken recente 
bodemverstorende ingrepen tot een gemiddelde diepte van 100 cm -mv. Tot deze diepte komt grijs-
beige tot donkerbruingrijs gekleurd (gevlekt), matig humeus, matig siltig, zeer fijn zand. Het gaat om 
deels gestorte grond (boring 2) en verder voornamelijk het plaggendek. Ook dit plaggendek is bij de 
meeste boringen door recente bodemingrepen geroerd/verstoord (Aa(p)-horizont). Ondanks deze 
verstoringen is onder dit verstoringsniveau een grotendeels intact veldpodzolprofiel aanwezig. Alleen 
de oorspronkelijke minerale bovenlaag en de uitspoelingslaag is aangetast (AhEbp-horizont), waar-
schijnlijk door in het verleden uitgevoerde agrarische bewerking van het plangebied (voordat het boe-
renerf aan de Hessenweg 234a) ontstond aan het begin van de 20

e
 eeuw. Tot een diepte van gemid-

deld 170 cm -mv komen vervolgens een inspoelings-Bhe-horizont en vervolgens de overgangs-BC-
horizont voor, bestaande uit donkerbruin en vervolgens geelbruin gekleurd, matig siltig, zeer fijn zand. 
Hieronder bevindt zicht de C-horizont die bestaat uit lichtbeigebruin gekleurd, matig siltig, zeer fijn 
zand. Dit betreffen dekzandafzettingen van de Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden. Voor 
het noordelijke/noordwestelijke en hoger gelegen deel van het plangebied geldt dat het archeologisch 
sporenniveau (het niveau waarop archeologische sporen, indien aanwezig, duidelijk zichtbaar zijn in 
het vlak, meestal op de overgang van de BC- naar de C-horizont) nog intact aanwezig is.  
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De dikte van de recent geroerde/verstoorde en humeuze bovenlaag geeft aan dat er binnen het noor-
delijke/noordwestelijke deel van het plangebied een voldoende dik plaggendek is opgebracht dat het 
oorspronkelijke bodemprofiel, voordat het boerenerf ontstond, in ieder geval een laarpodzolgrond 
betrof of wellicht zelfs een hoge enkeergrond (> 50 cm dik plaggendek). 
 
In het zuidelijke/zuidoostelijke deel van het plangebied (boringen 5 en 8 t/m 10) reiken recente bo-
demverstorende ingrepen tot een gemiddelde diepte van 120 cm -mv. Onder het verstoringsniveau 
komt echter direct de C-horizont voor. De overgang naar de onderliggende C-horizont is scherp. Res-
tanten van een veldpodzolprofiel zijn hier niet waargenomen. De verstoringen reiken hier in ieder ge-
val tot minimaal de oorspronkelijke top van de C-horizont dan wel dieper. Hierbij dient gemeld te wor-
den dat in zuidelijke richting het plangebied afloopt. In het zuidelijke/zuidoostelijke deel van het plan-
gebied is wellicht een veldpodzolprofiel minder goed tot ontwikkeling gekomen of zijn de grondwater-
standen ter plaatse dermate hoog geweest dat podzolisatie, als bodemvormend proces, niet of nau-
welijks heeft plaatsgevonden. Er zal dan eerder sprake zijn geweest van een beek- of gooreerdgrond 
als natuurlijk bodemprofiel. 
 
Boring 5 is op een diepte van 150 cm -mv gestuit op een massieve betonverharding. Waarschijnlijk 
gaat het ter plaatse om een onderkeldering die doorloopt buiten het bebouwde oppervlak van de 
meest noordelijk gelegen veestal. 
 
Archeologie 
In geen van de boringen zijn archeologische indicatoren waargenomen in het opgeboorde en vervol-
gens verkruimelde bodemmateriaal. Er dient echter gemeld te worden dat het inventariserend veld-
onderzoek een verkennend booronderzoek betreft, dat zich richt op de bodemopbouw en mogelijke 
bodemverstoringen die de archeologische trefkans kunnen beïnvloeden en niet zo zeer op het onder-
zoeken op de aanwezigheid van archeologische vondsten en/of sporen. Ook is verkennend booron-
derzoek, als ook karterend booronderzoek, geen geschikte onderzoeksmethode om te bepalen of 
ondergrondse delen van historische bebouwing nog aanwezig zijn (muurresten/funderingsresten). Op 
basis van het geraadpleegde historisch kaartmateriaal is de verwachting dat eventueel aanwezige 
muurresten/funderingsresten dateren uit het begin van de 20

e
 eeuw of jonger. Door het bevoegd ge-

zag dient beoordeeld te worden of eventueel aanwezige dergelijke type restanten überhaupt als ar-
cheologisch waardevol worden beschouwd. 
 
4.3 Beantwoording onderzoeksvragen veldonderzoek 
 
Voor het veldonderzoek is een aantal onderzoeksvragen opgesteld. Hieronder worden deze vragen 
beantwoord voor zover het veldonderzoek de daarvoor benodigde gegevens heeft opgeleverd; 
 
 Wat is de bodemopbouw binnen het plangebied? 

In het noordelijke/noordwestelijke deel van het plangebied is de bodem verstoord tot een ge-
middelde diepte van 100 cm -mv en bestaat uit grijsbeige tot donkerbruingrijs gekleurd (ge-
vlekt), matig humeus, matig siltig, zeer fijn zand. Het gaat plaatselijk om deels gestorte grond 
en verder voornamelijk een recent geroerd/verstoord plaggendek (Aap-horizont). Hieronder is 
nog wel een grotendeels intact veldpodzolprofiel aanwezig. Alleen de oorspronkelijke minera-
le bovenlaag en de uitspoelingslaag is enigszins aangetast. Het oorspronkelijke moedermate-
riaal betreft dekzand, behorend tot de Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden. Gezien 
de dikte van de humeuze bovengrond wat merendeels een plaggendek betreft, zal het oor-
spronkelijke bodemprofiel in ieder geval een laarpodzolgrond hebben betroffen of wellicht 
zelfs een hoge enkeergrond (> 50 cm dik plaggendek). 
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In het zuidelijke/zuidoostelijke deel van het plangebied reiken recente bodemverstorende in-
grepen tot een gemiddelde diepte van 120 cm -mv en komt hieronder met een scherpe over-
gang direct de C-horizont voor. Restanten van een veldpodzolprofiel zijn hier niet waargeno-
men. Hierbij dient gemeld te worden dat in zuidelijke richting het plangebied afloopt. In het 
zuidelijke/zuidoostelijke deel van het plangebied is wellicht een veldpodzolprofiel minder goed 
tot ontwikkeling gekomen of zijn de grondwaterstanden ter plaatse dermate hoog geweest dat 
podzolisatie, als bodemvormend proces, niet of nauwelijks heeft plaatsgevonden. Er zal dan 
eerder sprake zijn geweest van een beek- of gooreerdgrond als natuurlijk bodemprofiel.  

 
 Is het bodemprofiel binnen het plangebied intact of (geheel of gedeeltelijk) verstoord en indien 

verstoord, tot welke diepte gaat deze verstoring? 
Qua mate van intactheid van het oorspronkelijke bodemprofiel is een duidelijk verschil waar-
genomen tussen het noordelijke/noordwestelijke deel en het zuidelijke/zuidoostelijke deel van 
het plangebied. Voor het noordelijke/noordwestelijke en hoger gelegen deel van het plange-
bied geldt dan ook dat het archeologisch sporenniveau (het niveau waarop archeologische 
sporen, indien aanwezig, duidelijk zichtbaar zijn in het vlak, meestal op de overgang van de 
BC- naar de C-horizont) nog intact aanwezig is. Deze bevindt zich op een diepte van gemid-
deld 170 cm -mv. In het zuidelijke/zuidoostelijke deel van het plangebied reiken recente bo-
demverstorende ingrepen tot een gemiddelde diepte van 120 cm -mv. Onder het verstorings-
niveau komt direct de C-horizont voor en de overgang is scherp. Restanten van een veldpod-
zolprofiel zijn hier niet waargenomen. De verstoringen reiken hier in ieder geval tot minimaal 
de oorspronkelijke top van de C-horizont dan wel dieper. 

 
 Wat zijn de gevolgen van het in het plangebied aangetroffen bodemprofiel voor de gespecifi-

ceerde archeologische verwachting van het plangebied. 
Voor het noordelijke/noordwestelijke deel van het plangebied geldt dat het archeologisch spo-
renniveau nog intact aanwezig is (zie figuur 17). Archeologische sporen, indien aanwezig, zul-
len meest zichtbaar zijn op de overgang van de BC- naar C-horizont, op een diepte van circa 
170 cm -mv. Het noordelijke/noordwestelijke deel van het plangebied behoud dan ook de ho-
ge verwachting op de aanwezigheid van archeologische resten uit alle archeologische pe-
rioden vanaf het (Laat-)Paleolithicum.  
 
Voor het zuidelijke/zuidoostelijke deel van het plangebied kan de hoge verwachting worden 
bijgesteld naar een lage verwachting. Hier zijn geen aanwijzingen dat het archeologisch spo-
renniveau nog intact aanwezig is. Daarnaast is het oorspronkelijke bodemprofiel in dit lager 
gelegen deel waarschijnlijk eerder een beek- of gooreerdgrond dan een veldpodzolgrond te 
zijn geweest. Terreinen waar dergelijke bodemprofielen voorkomen hebben over het alge-
meen een lagere archeologische verwachting, omdat deze minder geschikt zo niet ongeschikt 
waren als bewoningslocatie. 
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5 CONCLUSIE EN SELECTIEADVIES 
 
5.1 Conclusie 
 
Op basis van het archeologisch bureauonderzoek werd verwacht dat het merendeel van het plange-
bied op een dekzandrug zou liggen. Alleen het uiterst zuidelijke deel van het plangebied ligt op de 
overgang van deze dekzandrug naar een dekzandvlakte. De hoger gelegen dekzandruggen hadden 
een gunstige ligging voor Jagers-Verzamelaars (Laat-Paleolithicum t/m Vroeg-Neolithicum) als tijdelij-
ke nederzettingslocatie (jachtkampementen). Ook voor Landbouwers waren de dekzandruggen de 
meest gunstige locaties. In het plangebied werd als oorspronkelijke bodemopbouw een laarpodzol-
grond verwacht, wat betekend dat er een matig dik plaggendek is opgebracht. Om dit beter in beeld te 
krijgen is een verkennend booronderzoek uitgevoerd, waarna de archeologische potentie van (delen 
van) het plangebied beter gedefinieerd kan worden. 
 
De aangetroffen bodemopbouw is in het noordelijke/noordwestelijke deel van het plangebied door 
moderne bodemingrepen verstoord tot een gemiddelde diepte van 100 cm -mv en bestaat uit grijsbei-
ge tot donkerbruingrijs gekleurd (gevlekt), matig humeus, matig siltig, zeer fijn zand. Het gaat plaatse-
lijk om deels gestorte grond en verder voornamelijk een recent geroerd/verstoord plaggendek (Aap-
horizont). Hieronder is nog wel een grotendeels intact veldpodzolprofiel aanwezig. Alleen de oor-
spronkelijke minerale bovenlaag en de uitspoelingslaag is enigszins aangetast. Het oorspronkelijke 
moedermateriaal betreft dekzand, behorend tot de Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden. 
Gezien de dikte van de humeuze bovengrond wat merendeels een plaggendek betreft, zal het oor-
spronkelijke bodemprofiel in ieder geval een laarpodzolgrond hebben betroffen of wellicht zelfs een 
hoge enkeergrond (> 50 cm dik plaggendek). 
 
In het zuidelijke/zuidoostelijke deel van het plangebied reiken recente bodemverstorende ingrepen tot 
een gemiddelde diepte van 120 cm -mv en komt hieronder met een scherpe overgang direct de C-
horizont voor. Restanten van een veldpodzolprofiel zijn hier niet waargenomen. Hierbij dient gemeld 
te worden dat in zuidelijke richting het plangebied afloopt. In het zuidelijke/zuidoostelijke deel van het 
plangebied is wellicht een veldpodzolprofiel minder goed tot ontwikkeling gekomen of zijn de grond-
waterstanden ter plaatse dermate hoog geweest dat podzolisatie, als bodemvormend proces, niet of 
nauwelijks heeft plaatsgevonden. Er zal dan eerder sprake zijn geweest van een beek- of gooreerd-
grond als natuurlijk bodemprofiel.  
 
In geen van de boringen zijn archeologische indicatoren waargenomen in het opgeboorde en vervol-
gens verkruimelde bodemmateriaal. Er dient echter gemeld te worden dat het inventariserend veld-
onderzoek een verkennend booronderzoek betreft, dat zich richt op de bodemopbouw en mogelijke 
bodemverstoringen die de archeologische trefkans kunnen beïnvloeden en niet zo zeer op het onder-
zoeken op de aanwezigheid van archeologische vondsten en/of sporen. Ook is verkennend booron-
derzoek, als ook karterend booronderzoek, geen geschikte onderzoeksmethode om te bepalen of 
ondergrondse delen van historische bebouwing nog aanwezig zijn (muurresten/funderingsresten). Op 
basis van het geraadpleegde historisch kaartmateriaal is de verwachting dat eventueel aanwezige 
muurresten/funderingsresten dateren uit het begin van de 20

e
 eeuw of jonger. 
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De gespecificeerde archeologische verwachting, zoals die is weergegeven tijdens het bureauonder-
zoek, wordt wat betreft de landschappelijke ligging van het plangebied grotendeels bevestigd. In het 
noordelijke/noordwestelijke deel van het plangebied is wel het plaggendek geroerd/verstoord, maar 
hieronder is sprake van een (merendeels) intact veldpodzolprofiel. In het zuidelijke/zuidoostelijke deel 
van het plangebied reiken de verstoringen tot minimaal de oorspronkelijke top van de C-horizont dan 
wel dieper en lijkt het van nature gevormde bodemprofiel eerder een beek- of gooreerdgrond te zijn 
geweest dan een veldpodzolgrond. 
 
Voor het plangebied wordt geconcludeerd dat het noordelijke/noordwestelijke deel de hoge verwach-
ting behoud op de aanwezigheid van archeologische resten uit alle archeologische perioden vanaf het 
(Laat-)Paleolithicum. Aanvullend onderzoek zal dan ook noodzakelijk zijn voor dit deel van het plan-
gebied. Voor het zuidelijke/zuidoostelijke deel kan de hoge archeologische verwachting bijgesteld 
worden naar een lage verwachting. Ten aanzien van restanten van ondergrondse delen van histori-
sche bebouwing gerelateerd aan het boerenerf dat het plangebied omvat (muurresten/funderingsres-
ten) is door het bevoegd gezag aangegeven dat dit soort relatief recente resten geen speerpunt vor-
men in het erfgoedbeleid van de gemeente Leusden.  
 
5.2 Advies 
 
Op grond van de resultaten van het inventariserend veldonderzoek blijkt dat voor het noordelij-
ke/noordwestelijke deel van het plangebied (zie figuur 17) de hoge verwachting op de aanwezigheid 
van een archeologische vindplaats uit de perioden vanaf het Laat-Paleolithicum behouden blijft. 
Daarom wordt door Econsultancy de aanbeveling gedaan om voor dit deel van het plangebied een 
aanvullend onderzoek/vervolgonderzoek te laten uitvoeren. Geadviseerd wordt het vervolgonderzoek 
uit te voeren in de vorm van het zetten van aanvullende karterende boringen. Door middel van karte-
rende boringen kan onderzocht worden of archeologische vondsten en/of sporen wel of niet aanwezig 
zijn in het noordelijke/noordwestelijke deel van het plangebied waar sprake is van een intacte natuur-
lijke bodemopbouw. De resultaten van dit onderzoek zal bepalen of verder vervolgonderzoek noodza-
kelijk is, of dat het plangebied kan worden vrijgegeven voor de voorgenomen ontwikkelingen. 
 
Voor het zuidelijke/zuidoostelijke deel van het plangebied (zie figuur 17), waar het bodemprofiel ver-
stoord is tot minimaal de oorspronkelijke top van de C-horizont dan wel dieper en waar en waar het 
van nature gevormde bodemprofiel eerder een beek- of gooreerdgrond dan een veldpodzolgrond lijkt 
te zijn geweest, wordt geadviseerd geen vervolgonderzoek te laten uitvoeren. 
 
Dit advies is voorgelegd aan het bevoegd gezag in kwestie, Burgemeester en Wethouders van de 
gemeente Leusden (beoordeling archeologisch rapport door mevrouw drs. S. Beumer, d.d. 21 maart 
2016). Met bovenstaand advies wordt ingestemd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Econsultancy 
Doetinchem, 22 maart 2016 
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Figuur 1. Situering van het plangebied binnen Nederland  

 

 
  

Achterveld (gemeente Leusden) – Hessenweg 234a  

Legenda 

Plangebied 

Situering van het plangebied binnen Nederland (bron: http://gis.kademo.nl/gs2/wms) 
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Figuur 2. Detailkaart van het plangebied 

 

 
  

Achterveld (gemeente Leusden) – Hessenweg 234a  

Legenda 

Plangebied 

Detailkaart van het plangebied (bron: http://gis.kademo.nl/gs2/wms) 
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Figuur 3. Luchtfoto van het plangebied 

 

 
 
 

 
 
 

  

Achterveld (gemeente Leusden) – Hessenweg 234a  

Legenda 

Plangebied 

Luchtfoto van het plangebied (bron: gspot:LUFO_2010) 
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Figuur 4. Situering van het plangebied binnen de Militaire topografische kaart uit 1850-1864 

 

 
  

Achterveld (gemeente Leusden) – Hessenweg 234a  

Legenda 

Plangebied 

Situering van het plangebied binnen de Militaire topografische kaart uit 1850-1864 (bron:www.topotijdreis.nl) 
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Figuur 5. Situering van het plangebied binnen de Militaire topografische kaart uit 1896 (Bonneblad) 

 

 
  

Achterveld (gemeente Leusden) – Hessenweg 234a  

Legenda 

Plangebied 

Situering van het plangebied binnen de Militaire topografische kaart uit 1896 (Bonneblad) (bron:www.topotijdreis.nl) 
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Figuur 6. Situering van het plangebied binnen de Militaire topografische kaart uit 1909 (Bonneblad) 

 

 
  

Achterveld (gemeente Leusden) – Hessenweg 234a  

Legenda 

Plangebied 

Situering van het plangebied binnen de Militaire topografische kaart uit 1909 (Bonneblad) (bron:www.topotijdreis.nl) 
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Figuur 7. Situering van het plangebied binnen de Militaire topografische kaart uit 1931 (Bonneblad) 

 

 
  

Achterveld (gemeente Leusden) – Hessenweg 234a  

Legenda 

Plangebied 

Situering van het plangebied binnen de Militaire topografische kaart uit 1931 (Bonneblad) (bron:www.topotijdreis.nl) 
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Figuur 8. Situering van het plangebied binnen de Topografische kaart uit 1953 

 

 
  

Achterveld (gemeente Leusden) – Hessenweg 234a  

Legenda 

Plangebied 

Situering van het plangebied binnen de Topografische kaart uit 1953 (bron:www.topotijdreis.nl) 
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Figuur 9. Situering van het plangebied binnen de Topografische kaart uit 1973 

 

 
  

Achterveld (gemeente Leusden) – Hessenweg 234a  

Legenda 

Plangebied 

Situering van het plangebied binnen de Topografische kaart uit 1973 (bron:www.topotijdreis.nl) 
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Figuur 10. Situering van het plangebied binnen de Topografische kaart uit 1995 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
  

Achterveld (gemeente Leusden) – Hessenweg 234a  

Legenda 

Plangebied 

Situering van het plangebied binnen de Topografische kaart uit 1995 (bron:www.topotijdreis.nl) 
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Figuur 11. Situering van het plangebied binnen de Geomorfologische kaart van Nederland 

 

 

 
 

  

Achterveld (gemeente Leusden) – Hessenweg 234a  

Legenda 

Plangebied 

Situering van het plangebied binnen de Geomorfologische kaart van Nederland 



 

 

 

15086013 LEU.BUG.ARC   

Figuur 12. Situering van het plangebied binnen het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) 

 

 
 
  

Achterveld (gemeente Leusden) – Hessenweg 234a  

Legenda 

Plangebied 

Situering van het plangebied binnen het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) 
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Figuur 13. Situering van het plangebied binnen de Bodemkaart van Nederland 

 

 

 

Achterveld (gemeente Leusden) – Hessenweg 234a  

Legenda 

Plangebied 

Situering van het plangebied binnen de Bodemkaart van Nederland 
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Figuur 14. Archeologische gegevenskaart van het onderzoeksgebied met het AHN als achtergrond 

 

 
  

Achterveld (gemeente Leusden) – Hessenweg 234a  
Archeologische Gegevenskaart van het onderzoeksgebied (bron: Archeologisch informatiesysteem Archis3, AHN) 
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Figuur 15. Situering van het plangebied binnen de archeologische beleidskaart van de gemeente Leusden 

 

 
 
 

  

Achterveld (gemeente Leusden) – Hessenweg 234a  

Legenda zie volgende bladzijde 

Plangebied 

Situering van het plangebied binnen de archeologische beleidskaart van de gemeente Leusden 
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Figuur 16. Boorpuntenkaart van het plangebied 

 

 
  

Achterveld (gemeente Leusden) – Hessenweg 234a  

Legenda 

Plangebied 

Boorpuntenkaart van het plangebied 
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Figuur 17. Resultaten booronderzoek en advieskaart voor vrijgave/vervolgonderzoek 

 

 
 
 

  

Achterveld (gemeente Leusden) – Hessenweg 234a  

Legenda 

Plangebied 
 
Boring met een intact bodemprofiel                               Terreindeel waar vervolgonderzoek voor wordt geadviseerd 
 

Boring met een verstoord bodemprofiel                  Vrij te geven terreindeel 

Resultaten booronderzoek en advieskaart voor vrijgave/vervolgonderzoek 
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Bijlage 1 Overzicht geologische en archeologische tijdvakken 

 

(koud) 

Pleniglaciaal 

Kreftenheye 

Formatie 

(warme periode) 

van Peelo 

 

Ouderdom 

in jaren 

 
Chronostratigrafie 

 

 
MIS 

 

 
Lithostratigrafie 

 
 
 

11.755 

 
12.745 

 
13.675 

 
14.025 

 
15.700 

 

 
29.000 

 
 

50.000 

 
 

75.000 

 
 
 
 
 

115.000 

 
130.000 

 
 
 
 

370.000 

 
410.000 

 

 
475.000 

 

 
850.000 

 

 
 
 
 

2.600.000 

Formaties: Naaldwijk 

Holoceen  1  (marien), Nieuwkoop 

(veen), Echteld (fluviatiel) 

Late Dryas 

(koud) 

 
Weichselien  (warm) 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Formatie 

van 

Boxtel 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formatie 

van 

Beegden 

 

    

Laat- 

(Laat- 

Glaciaal) 
 

  

 
 
 
 

2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Formatie 

van 

 

 

Allerød 

 
 Vroege Dryas 

 
 Bølling 

(warm) 

  
 
 

Midden- 

Weichselien 

(Pleniglaciaal) 

 

 

Laat- 

Pleniglaciaal 
 

3 

 

  Midden- 
 

 
Vroeg- 

Pleniglaciaal 

 
4 

  

Vroeg- 

W eichselien 

(Vroeg- 

Glaciaal) 

5a 

5b 

5c 

5d 

 Eemien 

(warme periode) 

 

5e 
Eem 

 
   

 
Saalien (ijstijd) 

 

 

 
6 

 

Formatie 

van Drente 

 

 
Formatie 

van 

Urk 

 

 

 Holsteinien 
 

 

  

Elsterien (ijstijd) 
Formatie 

  

Cromerien 

(warme periode) 

 
 
 

Formatie 

van 

Sterksel 

 

  

    

 
Pre-Cromerien 

 



 

 

 

15086013 LEU.BUG.ARC   

 

perioden 

1500 

450 

0 
12 

800 

2650 815 

2000 

3755 5000 

4900 

5300 

7020 8000 

hazelaar, eik, iep, 

8240 9000 

8800 

10.150 11.755 

12.745 10.800 

13.675 11.800 

14.025 12.000 

15.700 

35.000 

toendra 

Chronostratigrafie voor Noordwest-Europa volgens Zagwijn (1974), Vandenberghe (1985) en De Mulder et al. (2003). Lithostratigrafie 
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Bijlage 2 Bewoningsgeschiedenis van Nederland 
 
Als aanvullende informatie wordt hieronder een algemene ontwikkeling van de bewoningsgeschiede-
nis van Nederland weergegeven. 
 
Paleolithicum (tot ca. 8800 voor Chr.)  
De vroegste bewoningssporen in Nederland uit deze periode dateren uit de voorlaatste ijstijd, ca. 
300.000-130.000 jaar geleden. Waarschijnlijk hebben in de koudste fasen van de ijstijden in Neder-
land geen mensen geleefd. Daarentegen was bewoning in de warmere perioden wel mogelijk. De 
mensen die hier toen leefden trokken als jagers/vissers/verzamelaars rond in kleine groepen en 
maakten gebruik van tijdelijke kampementen. Veranderingen in het klimaat zorgden voor een veran-
derende flora en fauna. Tijdens de koude perioden bestond het groot wild onder meer uit rendieren, 
mammoeten, paarden en steppewisenten. Vooral op paarden en rendieren werd in het Laat Paleoli-
thicum intensief jacht gemaakt. Tijdens de warmere perioden werd er onder andere op herten, wilde 
zwijnen en oerossen gejaagd.  
 
Mesolithicum (ca. 8800-4900 voor Chr.) 
Rond de overgang van het Pleistoceen naar het Holoceen (ca. 9000 voor Chr.) verbeterde het klimaat 
zich voor een langdurige periode. De gemiddelde temperatuur steeg, waardoor de variatie in flora en 
fauna (o.a. bosontwikkeling) toenam. De mens kreeg nu de mogelijkheid om meer gevarieerd te eten: 
vruchten en andere eetbare gewassen stonden nu vaker op het menu. Doordat de temperatuur steeg, 
trok het groot wild (met name rendieren) naar het noorden, dat plaats maakte voor meer territorium-
gebonden klein wild, vogels en vissen. Door deze veranderende leefomstandigheden werd de jacht-
techniek aangepast. De vuursteen bewerkingstechniek hield met deze ontwikkeling gelijke tred. Er 
werden kleine spitse vuursteenspitsen vervaardigd die als pijl- en harpoenpunt werden gebruikt. Met 
de stijging van de temperatuur begon het landijs te smelten en de zeespiegel te stijgen. Het tot dan 
toe droge Noordzee-Bekken kwam onder water te staan. De groepen jagers/vissers/verzamelaars 
wisselden nog wel van locatie maar exploiteerden kleinere gebieden. In het voorjaar viste men in de 
rivieren, tijdens de zomer leefde men voornamelijk langs de kust, waar naast vis en schaaldieren ook 
zeehonden als voedselbron dienden. In de herfst verzamelde men noten en vruchten, terwijl in de 
winter op onder meer pelsdieren werd gejaagd.  
 
Neolithicum (ca. 5300-2000 voor Chr.)  
Aan het begin van deze periode gingen het jagen, vissen en verzamelen een steeds minder belangrij-
ke rol spelen. Men ging nu zelf cultuurgewassen telen en dieren houden bij het kamp. Uit vondsten 
valt af te leiden dat het om twee groepen mensen gaat, enerzijds kolonisten met een vrijwel agrari-
sche levenswijze, anderzijds om de autochtone mesolitische bevolking die een halfagrarische levens-
stijl erop na gaat houden. Deze verandering ging gepaard met enkele technologische en sociale ver-
nieuwingen zoals: het wonen op een vaste plek in een huis, het gebruik van vaatwerk van (gebakken) 
klei en de introductie van geslepen stenen dissels en bijlen. De bevolking groeide nu gestaag, mede 
door de productie van overschotten. Uit het Neolithicum zijn verschillende nu nog zichtbare grafmonu-
menten bekend, te weten grafkelders, hunebedden en grafheuvels.  
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Bronstijd (ca. 2000-800 voor Chr.) 
Het begin van dit tijdvak valt samen met het eerste gebruik van bronzen voorwerpen zoals bijlen. 
Vuurstenen werktuigen bleven, zij het minder, in gebruik. Het aardewerk uit deze periode is over het 
algemeen tamelijk zeldzaam. Vuursteenmateriaal uit de Bronstijd is meestal niet goed te onderschei-
den van dat uit andere perioden. Lange tijd bleven bronzen voorwerpen zeer schaars binnen Neder-
lands grondgebied. Door het van nature ontbreken van de benodigde grondstoffen moest het brons 
worden geïmporteerd en ontstonden er handelscontacten over langere afstanden. Eén en ander had 
wel tot gevolg dat er binnen de bevolking grotere verschillen ontstonden door verschillen op basis van 
bezit. De grafheuveltraditie, die tijdens het Neolithicum haar intrede deed, werd in eerste voortgezet, 
maar rond 1200 voor Chr. vervangen door begravingen in urnenvelden. Het gaat hier om ingegraven 
urnen met crematieresten waar overheen kleine heuveltjes werden opgeworpen, omgeven door een 
greppel. Een Kopertijd voorafgaand aan de Bronstijd wordt in Noordwest-Europa niet onderscheiden, 
in tegenstelling tot bijvoorbeeld het Middellandse Zeegebied. Wel zijn uit het Laat-Neolithicum kope-
ren voorwerpen bekend. 
 
IJzertijd (ca. 800-12 voor Chr.)  
In deze periode werden voor het eerst ijzeren voorwerpen vervaardigd. Voor de productie van werk-
tuigen en wapens werd brons vervangen door ijzer. Er ontstond een inheemse ijzerproductie. Het ge-
bruik van vuursteen voor het vervaardigen van werktuigen duurde nog in beperkte mate voort. Ten 
opzichte van de Bronstijd traden er in de aardewerktraditie geen radicale veranderingen op. Evenals 
in het Neolithicum en de Bronstijd woonden de mensen in verspreid liggende hoeven ('Einzelhöfe') of 
in nederzettingen bestaande uit maar enkele huizen; deze werden in een beperkt gebied nogal eens 
verplaatst. Op de hogere zandgronden ontstonden uitgebreide omwalde akkercomplexen ('Celtic 
fields'). Opvallend zijn de verschillen in materiële welstand (bezit van metalen voorwerpen), die moge-
lijk op sociale ongelijkheid duiden. In de zogenaamde vorstengraven uit Zuid Nederland, met daarin 
luxe, geïmporteerde bijgaven, zijn vermoedelijk lokale of regionale autoriteiten begraven. De meeste 
begravingen vonden nog immer plaats in urnenvelden. Tijdens de IJzertijd werd het Friese kustgebied 
gekoloniseerd en ontstonden de eerste terpen. 
 
Romeinse tijd (ca. 12 voor Chr. - 450 na Chr.)  
Met de komst van de Romeinen eindigt de prehistorie en begint de geschreven geschiedenis. Aange-
zien de schriftelijke bronnen slechts een zeer fragmentarisch beeld schetsen, is men toch nog in be-
langrijke mate aangewezen op de archeologie als informatiebron. Een tijd lang diende het Nederland-
se rivierengebied als uitvalsbasis voor veldtochten in het noorden van Germanië. In 47 na Chr. werd 
de Rijn definitief als Romeinse rijksgrens ingesteld. Ter controle en verdediging van deze zogenaam-
de 'limes' werden langs de Rijn, tot diep in Duitsland, 'castella' (militaire forten) gebouwd. 
 
De inheemse manier van leven handhaafde zich nog lange tijd. Wel werd, vooral na de opstand van 
de Bataven tegen de Romeinse overheersers in 69-70 na Chr., de Romeinse invloed steeds duidelij-
ker. In veel inheems-Romeinse nederzettingen was bijvoorbeeld, naast het eigen handgevormde aar-
dewerk, Romeins importaardewerk in gebruik, dat op de draaischijf was vervaardigd. Er werden, voor-
al in Limburg, grootse villa's (Romeinse herenboerderijen) gebouwd, hetzij nieuw gesticht, hetzij ont-
wikkeld vanuit een bestaande inheemse nederzetting.  
 
De Romeinen legden een voor die tijd al uitgebreide infrastructuur aan, waardoor het gebied steeds 
beter werd ontsloten. Op verschillende plaatsen ontstonden aanzienlijke nederzettingen, waarvan er 
enkele met een stedelijk karakter (zoals Nijmegen). De inheemse bevolking, ten noorden van de de 
Limes, werd niet zo sterk beïnvloed door de Romeinse aanwezigheid. Er was wel sprake van han-
delscontacten en het uitwisselen van geschenken. In de tweede helft van de 3

e
 eeuw ontstond, onder 

meer door invallen van Germaanse stammen, een instabiele situatie die met korte onderbrekingen 
voortduurde tot in de 5

e
 eeuw. Uiteindelijk leidde dit in het jaar 406 tot de definitieve ineenstorting van 

de grensverdediging langs de Rijn. 
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Middeleeuwen (ca. 450-1500 na Chr.)  
Over de Vroege Middeleeuwen, vooral over het tijdvak 450-600 na Chr., is relatief weinig bekend. Zo-
wel historische bronnen als archeologische overblijfselen zijn schaars. De bevolkingsomvang was ten 
opzichte van de voorafgaande periode sterk afgenomen. De marktgerichte economie verdween en de 
mensen vielen terug op zelfvoorziening. De politieke macht was na het wegvallen van de Romeinse 
staatsorganisatie in handen gekomen van regionale en lokale hoofdlieden. Een gezaghebbende sta-
tus was nu vooral gebaseerd op militair succes en materiële welstand. Deze instabiele periode wordt 
ook wel aangeduid als de 'tijd van de volksverhuizingen'. 
 
Vanaf de 10

e
 - 11

e
 eeuw wordt een overheersende positie van de al dan niet adelijke grootgrondbe-

zitters waargenomen. Dit vertaalt zich in nieuwe nederzettingsvormen als mottes, kastelen en ver-
sterkte hoeven. In verband met de aanhoudende bevolkingsgroei, en mede dankzij gunstige klimato-
logische omstandigheden, werd een begin gemaakt met het ontginnen van woeste gronden als bos, 
heide en veen. Veel van de huidige dorpen en steden dateren uit deze periode. Door de aanleg van 
dijken en kaden werden laaggelegen gebieden beschermd tegen wateroverlast. De heersende rivali-
teit tussen de vorsten leidde, in combinatie met een zwak centraal gezag, veelvuldig tot lokaal ge-
weld, waarvan de bevolking vaak het slachtoffer werd. Door het aanleggen van burgen, schansen, 
landweren en wallen trachtte men zich te beveiligen. 
 
Nieuwe tijd (1500-heden) 
De Nieuwe tijd kenmerkt zich door een groot aantal veranderingen vooral op het gebied van mens- en 
wereldbeeld. Er is sprake van een Europese overzeese expansie wat leidt tot handelscontacten, 
handelskapitalisme en het begin van een wereldeconomie. Er ontstaat een nieuwe wetenschappelijke 
belangstelling wat zich uit in vele uitvindingen. Deze uitvindingen vormen de motor van de industriële 
revolutie. Er ontstaat een nationale staat die centraal bestuurd wordt. Als gevolg van deze ontwikke-
lingen neemt het belang en de omvang van steden toe en neemt de macht van adel af. Het grootste 
deel van de bevolking is niet meer werkzaam en woonachtig op het platteland maar in de steden. In 
verband met de aanhoudende bevolkingsgroei worden aan het eind van de 19

e
 tot het begin van de 

20
e
 eeuw op grote schaal woeste gronden gecultiveerd. Door de industriële revolutie komen steeds 

meer producten beschikbaar voor steeds meer mensen waardoor de welvaart stijgt. In de Nieuwe tijd 
vindt er eveneens een hernieuwde oriëntatie op het erfgoed van de klassieke Oudheid plaats, wat 
zich tot in het begin van de 20

e
 eeuw uit in de kunsten. 
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Bijlage 3 AMZ-cyclus 

 
Het AMZ-proces 
Archeologisch onderzoek in Nederland wordt in het algemeen uitgevoerd binnen het kader van de Ar-
cheologische Monumentenzorg (AMZ). Het gehele traject van de AMZ omvat een aantal stappen die 
elkaar kunnen opvolgen, afhankelijk van het resultaat van de voorgaande stappen. Om inhoudelijke, 
prijs- en planningstechnische redenen kan er soms voor gekozen worden om bepaalde stappen ge-
lijktijdig uit te voeren. Bovendien kan, indien reeds voldoende gegevens bekend zijn, een stap worden 
overgeslagen. Elke stap eindigt met een rapport met daarin een advies voor de vervolgstappen. Na 
elke stap wordt er een selectiebesluit genomen door de bevoegde overheid, gemeente, provincie of 
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, op basis van de resultaten van het archeologisch onder-
zoek. Indien na een bepaalde stap blijkt dat geen nader vervolgonderzoek nodig is, wordt het archeo-
logisch onderzoek afgesloten. Ook kan het bevoegd gezag besluiten dat een vindplaats van zo groot 
belang is, dat deze in situ behouden moet worden. Dan dienen de archeologische resten in de grond 
beschermt te worden door planaanpassing of planinpassing. 
 
Het begint met het bepalen van de onderzoeksplicht. Gemeentelijke, provinciale en landelijke archeo-
logische waardenkaarten geven aan of het plangebied in een gebied ligt met een archeologische ver-
wachting. Indien dit het geval is, dan zal er in het kader van de planprocedure onderzoek verricht 
moeten worden om te bepalen of er archeologische waarden binnen het plangebied aanwezig zijn. 
Hiermee start de zogenaamde AMZ-cyclus (zie schema). 
 
De eerste fase: Bureauonderzoek 
Elk archeologisch onderzoek begint met een bureauonderzoek. Dit heeft tot doel het verwerven van 
informatie, aan de hand van bestaande bronnen, over bekende of verwachte archeologische waar-
den, binnen het plangebied om tot een gespecificeerd verwachtingsmodel te komen, op basis waar-
van een beslissing genomen kan worden ten aanzien van een eventuele vervolgstap. 
 
De tweede fase: Inventariserend VeldOnderzoek (IVO) 
Het doel van een IVO is het aanvullen en toetsen van het gespecificeerde verwachtingsmodel. Het 
IVO moet informatie geven over de aan- of afwezigheid, de aard, het karakter, de omvang, de date-
ring, de gaafheid, de conservering en de inhoudelijke kwaliteit van de archeologische waarden. 
 
Inventariserend Veldonderzoek; Booronderzoek en Veldkartering 
Door een booronderzoek kan er een goede inschatting gemaakt worden van de kans op archeologi-
sche waarden (grondsporen en daarmee samenhangende voorwerpen). Bij het booronderzoek is een 
onderscheid aangebracht in een verkennende, karterende en waarderende fase. De verkennende fa-
se heeft tot doel inzicht te krijgen in de vormeenheden van het landschap, voor zover deze van in-
vloed zijn op de locatiekeuze. Op deze manier worden kansarme zones uitgesloten en kansrijke zo-
nes geselecteerd voor de volgende fasen. Tijdens de karterende fase wordt het onderzoeksgebied 
systematisch onderzocht op de aanwezigheid van archeologische vondsten of sporen. De waarderen-
de fase sluit aan op de karterende fase. Het waarnemingsnet kan verdicht worden om de horizontale 
begrenzing, ligging en omvang van archeologische vindplaatsen vast te stellen.  
 
Een veldkartering wordt uitgevoerd wanneer vondsten of sporen aan de oppervlakte worden verwacht 
en zichtbaar zijn op het moment dat het onderzoek uitgevoerd wordt. Dit type onderzoek bestaat uit 
het belopen van het maaiveld van het plangebied. 
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Inventariserend Veldonderzoek; Proefsleuven 
Als uit vooronderzoek blijkt dat binnen het plangebied archeologische resten aangetroffen kunnen 
worden kan het bevoegd gezag beslissen tot een proefsleuvenonderzoek. Proefsleuven zijn lange 
sleuven van twee tot vijf meter breed die worden aangelegd in de zones waar in de voorgaande on-
derzoeksfase aanwijzingen voor vindplaatsen zijn aangetroffen. De KNA schrijft voor dat bij een der-
gelijk onderzoek minimaal 5% van het te verstoren gebied onderzocht dient te worden. 
 
De derde fase: Archeologische Begeleiding (AB) of Opgraven (AAO) 
 
Archeologische Begeleiding 
Als het vooronderzoek niet voldoende informatie heeft opgeleverd om de archeologische waarde van 
de archeologische resten te bepalen, kan besloten worden tot archeologische begeleiding van de 
sloop- of graafwerkzaamheden. Dit betekent dat archeologen bij het graafwerk aanwezig zijn om het 
werk te volgen en eventuele resten te documenteren. Wanneer tijdens de werkzaamheden vondsten 
(van hoge archeologische waarde) naar boven komen, die aanleiding geven tot nader onderzoek, kan 
alsnog besloten worden om tot een opgraving over te gaan. 
 
Opgraven 
Indien de archeologische resten niet in situ bewaard kunnen blijven, maar wel van belang zijn voor de 
wetenschap, kan het bevoegd gezag besluiten over te gaan tot een Algehele Archeologische Opgra-
ving (AAO). Het doel hiervan is volgens de KNA het documenteren van gegevens en het veiligstellen 
van materiaal van vindplaatsen om daarmee informatie te behouden, die van belang is voor kennis-
vorming over het verleden. 
 
 
  



 

 

 

15086013 LEU.BUG.ARC   

Schema van de Archeologische Monumenten Zorg 
 

Vergunningaanvraag/ruimtelijke ontwikkeling 
▼ 

Toetsing aan archeologisch beleid 
(Gemeente, Provincie, Rijk) 

▼ 
Bureauonderzoek* 

(verzamelen gegevens en opstellen verwachtingsmodel) 
▼ 

Selectiebesluit 
(door bevoegd gezag op basis van resultaten) 

▼ 
Inventariserend veldonderzoek* 

                   ▼                                                   ▼ 
Verkennend veldonderzoek   ►****   Karterend veldonderzoek 
Door middel van:                               Door middel van: 

- terreininspectie                        - oppervlaktekartering 
- booronderzoek**                     - booronderzoek** 

                                                          - proefsleuven*** 
                   ▼                                               ▼***** 

Selectiebesluit 
(door bevoegd gezag op basis van resultaten) 

▼ 
Bewezen of hoge kans op de aanwezigheid van archeologie 

                                                ▼****** 
Waarderend veldonderzoek door middel van proefsleuven*** 

▼ 
Selectiebesluit 

(door bevoegd gezag op basis van resultaten) 
   ▼                                        ▼                               ▼  
Opgraven***                    Begeleiding***           Beschermen 
Verwijderen                     Begeleiding               Bescherming 
van de                              van de                      van de 
archeologie                      werkzaamheden       archeologie 
door                                 door                          door   
archeologen                    archeologen              planaanpassing 

 
 
 

► 
 
 
 
 
 

  ► 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ► 
 
 
 
 
 

   
 
  ► 

 
 
 

Vergunningverlening indien geen onderzoek noodzakelijk 
wordt geacht. 

 
 

 
 
Bij geen of geringe kans op aanwezigheid van archeolo-
gie. Einde onderzoek, vrijgeven  voor functie (eventueel 
met bouwkundige voorwaarden). Ook kan besloten wor-
den over te gaan op het begeleiden van de graafwerk-
zaamheden door archeologen.*** 
 
 
 
 
 
 
Bij geen of geringe kans op aanwezigheid van archeolo-
gie. Einde onderzoek, vrijgeven  voor functie (eventueel 
met bouwkundige voorwaarden). Ook kan besloten wor-
den over te gaan op het begeleiden van de graafwerk-
zaamheden door archeologen.*** 
 
 
 
Bij geen of geringe kans op aanwezigheid van archeolo-
gie, wel archeologische waarden aanwezig maar geen  
vervolgonderzoek noodzakelijk op grond van waardering. 
Einde onderzoek, vrijgeven  voor functie (eventueel met 
bouwkundige voorwaarden). 

*  Combinatie bureauonderzoek en IVO verkennende of karterende fase mogelijk, indien een PvA aanwezig is. 
**  Voorafgaand aan het booronderzoek dient een PvA worden opgesteld, toetsing door bevoegd gezag 
***  Voorafgaand aan het onderzoek dient een PvE en PvA te worden opgesteld, toetsing door bevoegd gezag. 
**** Na een verkennend booronderzoek kan het bevoegd gezag besluiten dat een aanvullend karterend bureauonderzoek 

moet worden uitgevoerd. 
***** Een combinatie van bureauonderzoek en IVO karterende  en waarderende fase door middel van proefsleuven  is 

mogelijk, indien een PvA  en een goedgekeurd PvE aanwezig is en met instemming van het bevoegd gezag. 
******  Een combinatie van bureauonderzoek en IVO karterende  en waarderende fase door middel van proefsleuven  of een 

IVO karterende  en waarderende fase door middel van proefsleuven is mogelijk, indien een PvA  en een goedge-
keurd PvE aanwezig is en met instemming van het bevoegd gezag. 
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Bijlage 4 Inrichtingsplan 
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Bijlage 5 Overzichtsfoto’s plangebied en foto’s van de               
opgeboorde profielen 
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Bijlage 6 Boorprofielen 
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Bijlage 6    Boorstaten

01
X: 162942,00

Y: 460680,00

m +NAP6,5

0

50

100

150

200

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
grijsbeige, cunet-/stabilisatiezand25

Zand, zeer fijn, matig siltig, sterk 
humeus, donker grijsbruin, 
Aap-horizont, recent 
geroerd/verstoord plaggendek

75

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, donker zwartgrijs, 
AhEbp-horizont, recent 
geroerd/verstoord

95

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, donkerbruin, Bhe-horizont

110

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
geelbruin, BC-horizont

150

Zand, zeer fijn, matig siltig, licht 
beigebruin, Cr-horizont, dekzand

200

02
X: 162955,00

Y: 460697,00

m +NAP6,5

0

50

100

150

200

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, grijsbruin, opgebrachte 
laag, huidige bouwvoor

30

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
grijsbeige, opgebrachte laag

100

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, donker zwartgrijs, 
AhEbp-horizont, recent 
geroerd/verstoord

120

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, donkerbruin, Bhe-horizont

140

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
geelbruin, BC-horizont

170

Zand, zeer fijn, matig siltig, licht 
beigebruin, Cr-horizont, dekzand

200

03
X: 162982,00

Y: 460703,00

m +NAP6,5

0

50

100

150

200

0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, donker grijsbruin, 
Aap-horizont, recent 
geroerd/verstoord plaggendek

60

Zand, zeer fijn, matig siltig, sterk 
humeus, donker grijszwart, 
Aap-horizont, recent 
geroerd/verstoord plaggendek110

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, donker zwartgrijs, 
AhEbp-horizont, recent 
geroerd/verstoord

135

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, donkerbruin, Bhe-horizont

160

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
geelbruin, BC-horizont

190

Zand, zeer fijn, matig siltig, licht 
beigebruin, Cr-horizont, dekzand

220

04
X: 163009,00

Y: 460694,00

m +NAP6,8
0

50

100

150

200

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgrijs, cunet-/stabilisatiezand

20

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, donker bruingrijs, 
Aap-horizont, recent 
geroerd/verstoord plaggendek

110

Zand, zeer fijn, matig siltig, sterk 
humeus, donker bruinzwart, 
Aa-horizont, restant intact 
plaggendek

130

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, donker zwartgrijs, 
AhEb-horizont, recent 
geroerd/verstoord

150

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, donkerbruin, Bhe-horizont

170

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
geelbruin, BC-horizont

200

Zand, zeer fijn, matig siltig, licht 
beigebruin, Cr-horizont, dekzand

220

05
X: 162999,00

Y: 460671,00

m +NAP6,7

0

50

100

150

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht 
beigebruin, cunet-/stabilisatiezand25

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, grijsbruin, 
geroerde/verstoorde laag, gestaakt 
op massieve betonverharding, 
mogelijk (oude) mestkelder

150

06
X: 162974,00

Y: 460665,00

m +NAP6,6

0

50

100

150

200

250

300

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donker beigebruin, 
geroerde/verstoorde laag met 
resten puin

110

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, donker bruingrijs, 
Aap-horizont, recent 
geroerd/verstoord plaggendek160

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, donkerbruin, 
Bhe1-horizont

180

Zand, zeer fijn, matig siltig, donker 
geelbruin, Bhe2-horizont

210

Zand, zeer fijn, matig siltig, licht 
geelbruin, BC-horizont

250

Zand, zeer fijn, matig siltig, licht 
grijsbruin, Cr-horizont, dekzand

340
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07
X: 162946,00

Y: 460659,00

m +NAP6,2

0

50

100

150

200

0

Zand, zeer fijn, matig siltig, sterk 
humeus, donker grijszwart, 
Aap-horizont, recent 
geroerd/verstoord plaggendek50

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, donker grijsbruin, 
Aap-horizont, recent 
geroerd/verstoord plaggendek

70

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, donker bruinzwart, 
restant intacte Bhe-horizont

80

Zand, zeer fijn, matig siltig, donker 
zwartgrijs, BC-horizont

110

Zand, zeer fijn, matig siltig, licht 
beigebruin, Cr-horizont, dekzand220

08
X: 162958,00

Y: 460636,00

m +NAP5,8

0

50

100

150

200

0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, donker grijsbruin, 
geroerde/verstoorde laag

80

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, donker beigegrijs, 
geroerde/verstoorde laag120

Zand, zeer fijn, matig siltig, licht 
beigegrijs, Cr-horizont, dekzand

170

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
lichtgrijs, Cr-horizont, dekzand

220

09
X: 162986,00

Y: 460636,00

m +NAP5,6

0

50

100

150

200

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht 
bruinbeige, cunet-/stabilisatiezand25

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, donker bruingrijs, 
Aap-horizont, recent 
geroerd/verstoord plaggendek

100

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
lichtgrijs, Cr-horizont, dekzand

220

10
X: 163019,00

Y: 460654,00

m +NAP6,1

0

50

100

150

200

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
grijsbruin, cunet-/stabilisatiezand

20

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, donker grijsbruin, 
Aap-horizont, recent 
geroerd/verstoord plaggendek

70

Zand, zeer fijn, matig siltig, donker 
bruinzwart, restant intacte 
BC-horizont

100

Zand, zeer fijn, matig siltig, licht 
geelbeige, C-horizont, dekzand

150

Zand, zeer fijn, matig siltig, licht 
grijsbeige, Cr-horizont, dekzand

220



 

 

 

 

  

 
Over Econsultancy..     

 

 

Econsultancy is een onafhankelijk adviesbureau. Wij bieden realistisch advies en concrete 
oplossingen voor milieuvraagstukken en willen daarmee een bijdrage leveren aan een duurzaam 
en verantwoord gebruik van onze leefomgeving. 
 

 

Diensten 

Wij kunnen u van dienst zijn met een uitgebreid scala aan onderzoeken op het gebied van bodem, 

waterbodem, water, archeologie, ecologie en milieu. Op www.econsultancy.nl vindt u uitgebreide informatie 

over de verschillende onderzoeken.   

 

Werkwijze 

Inzet en professionele betrokkenheid kenmerkt onze diensten. De verantwoordelijke projectleider is het 

eenduidige aanspreekpunt voor de klant en draagt zorg voor alle aspecten van het project: kwaliteit, tijd, 

geld, communicatie en organisatie. De kernwaarden deskundig, vertrouwd, betrokken, flexibel, zorgvuldig en 

vernieuwend zijn een belangrijke leidraad in ons handelen.  

 

Kennis 

Het deskundig begeleiden van onze opdrachtgevers vraagt om betrokkenheid bij en kennis van de 

bedoelingen van de opdrachtgever. Het vereist ook gedegen en actuele vakinhoudelijke kennis. Alle 

beschikbare kennis wordt snel en effectief ingezet. De medewerkers vormen ons belangrijkste kapitaal. 

Persoonlijke en inhoudelijke ontwikkeling staat centraal want het werk vraagt steeds om nieuwe kennis en 

nieuwe verantwoordelijkheden. 

 

Creativiteit 

Onze medewerkers zijn in staat om buiten de geijkte kaders een oplossing te zoeken met in achtneming van 

de geldende wet- en regelgeving. Oplossingen die bedoeld zijn om snel en efficiënt het doel van de 

opdrachtgever te bereiken.  

 

Kwaliteit 

Er wordt continue gestreefd naar het verhogen van de professionaliteit van de dienstverlening. Het leveren 

van diensten wordt intern op een dusdanige wijze georganiseerd dat het gevraagde resultaat daadwerkelijk 

op een zo effectief en efficiënt mogelijke wijze wordt voortgebracht. Hierbij staat de klanttevredenheid 

centraal. Het kwaliteitssysteem van Econsultancy voldoet aan de NEN-EN-ISO 9001: 2008. Tevens is 

Econsultancy gecertificeerd voor diverse protocollen en beoordelingsrichtlijnen.  

 

Opdrachtgevers 

Econsultancy heeft sinds haar oprichting in 1996 al meer dan tienduizend projecten uitgevoerd. Projecten in 

opdracht van particulier tot de Rijksoverheid, van het bedrijfsleven tot non-profit organisaties. De projecten 

kennen een grote diversiteit en hebben in sommige gevallen uitsluitend een onderzoekend karakter en zijn in 

andere gevallen meer adviserend. Steeds vaker wordt onderzoek binnen meerdere disciplines door onze op-

drachtgevers verlangd. Onze medewerkers zijn in staat dit voor de opdrachtgever te coördineren en zelf 

(deel)onderzoeken uit te voeren. Ter illustratie van de veelvoud en veelzijdigheid van de projecten in de 

werkvelden bodem, waterbodem, ecologie, archeologie, water, geluid en milieu kunnen uitgebreide refe-

rentielijsten worden verschaft.  
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Rijksweg Noord 39 Fabriekstraat 19c Rapenstraat 2 

6071 KS  Swalmen 7005 AP  Doetinchem 5831 GJ  Boxmeer 

Tel. 0475 - 504961 Tel. 0314 - 365150 Tel. 0485 - 581818 

Swalmen@econsultancy.nl Doetinchem@econsultancy.nl Boxmeer@econsultancy.nl  
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Kwaliteitszorg 
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tancy niet instaan voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. 
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SAMENVATTING 
 
Econsultancy heeft in opdracht van BugelHajema inventariserend veldonderzoek (IVO-overig, karte-
rende fase) uitgevoerd voor het plangebied gelegen aan de Hessenweg 234a te Achterveld in de 
gemeente Leusden (zie figuren 1 en 2). De initiatiefnemer is voornemens de locatie te herontwikke-
len. De herontwikkeling voorziet in totaalsloop van alle bestaande bebouwing en vervolgens de reali-
satie van een dorpsboerderij met functies voor wandelrecreatie, landbouw, ecologie, werken en wo-
nen (maximaal 6 wooneenheden). Het plangebied voor het aanvullend karterend booronderzoek be-
treft de nieuwbouwlocatie van de dorpsboerderij, direct ten noorden van de grote stal die op het 
noordoostelijke deel van het erf staat (zie bijlage 4, gebouw G). Het archeologisch onderzoek is 
noodzakelijk om te bepalen wat de verwachtingswaarde is voor de aanwezigheid van archeologische 
waarden binnen het plangebied en of deze door eventuele toekomstige bodemingrepen kunnen wor-
den aangetast. De verplichting tot het uitvoeren van een archeologisch onderzoek (zie bijlage 3) komt 
voort uit het vigerende bestemmingsplan en/of het vigerend gemeentelijk beleid (archeologische 
beleidskaart 2009 van de gemeente Leusden), voortvloeiend uit het Verdrag van Malta uit 1992. 
 
Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de aanvraag van een omgevingsvergunning, alsmede 
een bestemmingsplanwijziging.  
 
In januari/februari 2016 is door Econsultancy voor het plangebied een archeologisch bureauonder-
zoek en verkennend booronderzoek uitgevoerd voor het gehele erf gelegen aan de Hessenweg 
234a.

1
 Op grond van de resultaten van dit onderzoek behoud het noordelijke/noordwestelijke deel van 

het onderzochte erf zijn hoge verwachting op de aanwezigheid van een archeologische vindplaats uit 
de perioden vanaf het Laat-Paleolithicum. Daarom is door Econsultancy de aanbeveling gedaan om 
voor dit deel van het plangebied een aanvullend onderzoek/vervolgonderzoek te laten uitvoeren. Ge-
adviseerd is het vervolgonderzoek uit te voeren in de vorm van het zetten van aanvullende karterende 
boringen.  
 
Resultaten aanvullend archeologisch karterend booronderzoek 
In het zeefresidu van het pakket deels gestorte grond en het recent geroerde/verstoorde plaggendek 
is antropogeen (“bodemvreemd”) materiaal aangetroffen dat alleen van (sub)recente ouderdom is 
(19

e
/20

e
 eeuw, NTC). Het betreffen resten bouwpuin en fragmenten van helder glas. Het gaat waar-

schijnlijk om resten die vermengd zijn in grond, dat gebruikt is als ophogingslaag. Er zijn geen archeo-
logisch relevante indicatoren aangetroffen die duiden op de aanwezigheid van een archeologische 
vindplaats. 
 
Conclusie 
Geconcludeerd wordt dat, op basis van het ontbreken van aanwijzingen voor de aanwezigheid van 
een archeologische vindplaats, voor het onderzochte terreindeel de hoge archeologische verwachting 
bijgesteld dient te worden tot een lage verwachting voor alle periodes. De gespecificeerde archeolo-
gische verwachting, zoals die is weergegeven tijdens het bureauonderzoek, wordt niet bevestigd voor 
wat betreft de verwachte archeologische waarden. 
 
Advies 
Op grond van het ontbreken van aanwijzingen voor de aanwezigheid van archeologische waarden, 
adviseert Econsultancy om, ten aanzien van de geplande bodemingrepen, in het kader van de Arche-
ologische Monumentenzorg (AMZ) geen vervolgonderzoek te laten plaatsvinden. 
 
 
 

                                                      
1
 Ten Broeke, 2016 
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Econsultancy wil de opdrachtgever erop wijzen dat dit advies nog niet betekent dat de bodemversto-
rende activiteiten of daarop voorbereidende activiteiten kunnen worden ondernomen. De resultaten 
van dit onderzoek zullen eerst moeten worden beoordeeld door het bevoegd gezag (gemeente Leus-
den) die vervolgens een selectiebesluit neemt. 
 
Er is geprobeerd een zo gefundeerd mogelijk advies te geven op grond van de gebruikte onderzoeks-
methode. De aanwezigheid van archeologische sporen of resten in het plangebied kan nooit volledig 
worden uitgesloten. Econsultancy wil de opdrachtgever er daarom ook op wijzen dat, mochten tijdens 
de geplande werkzaamheden toch archeologische waarden worden aangetroffen, er conform artikel 
53 van de Monumentenwet uit 1988 een meldingsplicht geldt bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap (de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: ARCHIS-meldpunt, telefoon 033-
4227682). Het verdient aanbeveling ook de gemeente Leusden en de deskundige namens het be-
voegd gezag (mevrouw drs. S. Beumer, Centrum voor Archeologie Amersfoort) hiervan per direct in 
kennis te stellen. 
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1 INLEIDING 
 
1.1 Aanleiding tot het onderzoek en leeswijzer 
 
Econsultancy heeft in opdracht van BugelHajema inventariserend veldonderzoek (IVO-overig, karte-
rende fase) uitgevoerd voor het plangebied gelegen aan de Hessenweg 234a te Achterveld in de 
gemeente Leusden (zie figuren 1 en 2). De initiatiefnemer is voornemens de locatie te herontwikke-
len. De herontwikkeling voorziet in totaalsloop van alle bestaande bebouwing en vervolgens de reali-
satie van een dorpsboerderij met functies voor wandelrecreatie, landbouw, ecologie, werken en wo-
nen (maximaal 6 wooneenheden). Het plangebied voor het aanvullend karterend booronderzoek be-
treft de nieuwbouwlocatie van de dorpsboerderij, direct ten noorden van de grote stal die op het 
noordoostelijke deel van het erf staat (zie bijlage 4, gebouw G). Het archeologisch onderzoek is 
noodzakelijk om te bepalen wat de verwachtingswaarde is voor de aanwezigheid van archeologische 
waarden binnen het plangebied en of deze door eventuele toekomstige bodemingrepen kunnen wor-
den aangetast. De verplichting tot het uitvoeren van een archeologisch onderzoek (zie bijlage 3) komt 
voort uit het vigerende bestemmingsplan en/of het vigerend gemeentelijk beleid (archeologische 
beleidskaart 2009 van de gemeente Leusden), voortvloeiend uit het Verdrag van Malta uit 1992. 
 
Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de aanvraag van een omgevingsvergunning, alsmede 
een bestemmingsplanwijziging.  
 
In de rapportage zal na een samenvatting van het vooronderzoek (§ 1.2) eerst de doelstelling van het 
huidige onderzoek en de te beantwoorden onderzoeksvragen beschreven worden (hoofdstuk 2). Ver-
volgens zullen de methodiek en resultaten van het inventariserend veldonderzoek (IVO-overig, karte-
rende fase) door middel van boringen worden behandeld (hoofdstuk 3). Op basis van het onderzoek 
wordt een advies gegeven of vervolgstappen nodig zijn en zo ja, in welke vorm (hoofdstuk 4). 
 
1.2 Resultaten vooronderzoek 
 
In januari/februari 2016 is door Econsultancy voor het plangebied een archeologisch bureauonder-
zoek en verkennend booronderzoek uitgevoerd voor het gehele erf gelegen aan de Hessenweg 
234a.

2
  

 
Op basis van de resultaten van dit onderzoek blijkt dat de bodemopbouw in het noordelijke/noordwes-
telijke deel van het geheel onderzochte erf door moderne bodemingrepen is verstoord tot een gemid-
delde diepte van 100 cm -mv. Het gaat plaatselijk om deels gestorte grond en verder voornamelijk 
een recent geroerd/verstoord plaggendek (Aap-horizont). Hieronder is nog wel een grotendeels intact 
veldpodzolprofiel aanwezig. Alleen de oorspronkelijke minerale bovenlaag en de uitspoelingslaag is 
enigszins aangetast. In het zuidelijke/zuidoostelijke deel van het plangebied reiken recente bodem-
verstorende ingrepen tot een gemiddelde diepte van 120 cm -mv en komt hieronder met een scherpe 
overgang direct de C-horizont voor. Restanten van een veldpodzolprofiel zijn hier niet waargenomen. 
 
Op grond van deze resultaten behoud het noordelijke/noordwestelijke deel van het onderzochte erf 
zijn hoge verwachting op de aanwezigheid van een archeologische vindplaats uit de perioden vanaf 
het Laat-Paleolithicum. Daarom is door Econsultancy de aanbeveling gedaan om voor dit deel van 
het plangebied een aanvullend onderzoek/vervolgonderzoek te laten uitvoeren. Geadviseerd is het 
vervolgonderzoek uit te voeren in de vorm van het zetten van aanvullende karterende boringen. Door 
middel van karterende boringen kan onderzocht worden of archeologische vondsten en/of sporen wel 
of niet aanwezig zijn in het noordelijke/noordwestelijke deel van het plangebied waar sprake is van 
een intacte natuurlijke bodemopbouw. Voor het zuidelijke/zuidoostelijke deel van het onderzochte erf 
is geadviseerd geen vervolgonderzoek te laten uitvoeren. 

                                                      
2
 Ten Broeke, 2016 
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De initiatiefnemer is voornemens in het noordelijke/noordwestelijke deel van het onderzochte erf al-
leen bodemverstorende ingrepen uit te voeren voor de bouw van een dorpsboerderij, direct ten noor-
den van de grote stal die op het noordoostelijke deel van het erf staat (gebouw G in bijlage 4), waar-
door het aanvullend karterend booronderzoek zich alleen hoeft te richten op het betreffende terrein-
deel voor deze nieuwbouw. 
 
 
2 DOELSTELLING EN ONDERZOEKSVRAGEN  
 
Het inventariserend veldonderzoek (IVO-overig, karterende fase) heeft tot doel het inventariseren van 
eventueel aanwezige archeologische vondsten en/of sporen om een eerste indruk te verkrijgen van 
de kwaliteit (gaafheid en conservering), aard, datering, omvang en diepteligging hiervan. 
 
Een oppervlaktekartering, indien mogelijk, heeft tot doel het verzamelen van aan het oppervlak lig-
gende archeologische indicatoren door het belopen van akkers, inspecteren van molshopen, ge-
schoonde slootkanten en andere bodemontsluitingen. 
 
Het veldonderzoek dient antwoord te geven op de volgende vragen: 
 
 Zijn er binnen het plangebied archeologische indicatoren aangetroffen die kunnen wijzen op 

de aanwezigheid van een vindplaats? Zo ja, wat is de aard en diepteligging ervan? 
 Zijn er archeologische lagen aangetroffen (cultuur- en afvallagen c.q. ophogingslagen)? Zo ja, 

wat is de aard, diepteligging en minimale en maximale dikte ervan? 
 In welke mate stemmen de resultaten overeen met de verwachtingen? 
 Indien er binnen het plangebied een vindplaats aanwezig is, wat zijn dan de gevolgen voor de 

voorgenomen bodemingrepen voor de vindplaats?  
 
Het inventariserend veldonderzoek (IVO-overig, karterende fase) is uitgevoerd op 6 mei 2016 door ir. 
E.M. ten Broeke (senior prospector). Het rapport is gecontroleerd door drs. A.H. Schutte (senior KNA-
archeoloog/kwaliteitscontroleur). 
 
 
3 INVENTARISEREND VELDONDERZOEK 
 
3.1 Methoden 
 
Het inventariserend veldonderzoek is uitgevoerd in de vorm van een (aanvullend) karterend booron-
derzoek, conform de eisen van de KNA, versie 3.3, specificatie VS03. Voor het karterend booronder-
zoek is op 30 juni 2016 door ir. E.M. ten Broeke (senior prospector) een Plan van aanpak (PvA) op-
gesteld. 
 
In totaal zijn er 5 boringen gezet gelijkmatig verspreid binnen de nieuwbouwlocatie (zie figuur 3). Er is 
geboord tot een diepte van maximaal 250 cm -mv met een Edelmanboor met een diameter van 15 cm 
(megaboringen). De boringen zijn lithologisch conform de Archeologische Standaard Boorbeschrij-
vingsmethode beschreven.

3
 De boringen zijn met meetlinten ingemeten (x- en y-waarden). Van alle 

boringen is de maaiveldhoogte afgeleid van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN). In Bijlage 5 
worden overzichtsfoto’s van het plangebied en foto’s van de opgeboorde profielen weergegeven. 
 
  

                                                      
3
 Bosch, 2005  
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Het opgeboorde materiaal is in het veld bodemkundig beschreven en de archeologisch relevante bo-
demlagen zijn gezeefd met behulp van een zeef met een maaswijdte van 4 mm. Het zeefresidu is 
geïnspecteerd op het voorkomen van archeologische indicatoren, zoals fragmenten vuursteen, aar-
dewerk, houtskool, verbrande leem en bot. 
 
3.2 Resultaten 
 
Geologie en bodem 
De opbouw van de bodem binnen het plangebied is reeds uitvoerig beschreven op basis van de re-
sultaten van het eerder uitgevoerde verkennend bodemonderzoek en wordt in onderhavige rapporta-
ge niet opnieuw in detail behandeld.  
 
Samenvattend blijkt dat de bodemopbouw binnen het plangebied verstoord is tot een gemiddelde 
diepte van gemiddeld 80 cm -mv en bestaat uit grijsbeige tot donkerbruingrijs gekleurd (gevlekt), ma-
tig humeus, matig siltig, zeer fijn zand. Het gaat om deels gestorte grond en verder voornamelijk een 
recent geroerd/verstoord plaggendek (Aap-horizont). Hieronder is nog wel een grotendeels intact 
veldpodzolprofiel aanwezig. Alleen de oorspronkelijke minerale bovenlaag en de uitspoelingslaag is 
enigszins aangetast. Het oorspronkelijke moedermateriaal betreft dekzand, behorend tot de Formatie 
van Boxtel, Laagpakket van Wierden. Gezien de dikte van de humeuze bovengrond wat merendeels 
een plaggendek betreft, zal het oorspronkelijke bodemprofiel in ieder geval een laarpodzolgrond heb-
ben betroffen of wellicht zelfs een hoge enkeergrond (> 50 cm dik plaggendek). 
 
Archeologische indicatoren 
Van elke boring is het opgeboorde materiaal per afzonderlijke laag apart gezeefd over een 4 mm zeef 
tot 30 cm in de top van de C-horizont. De apart onderscheiden en gezeefde lagen betreffen het plag-
gendek, de onderliggende Ahp-/AhEp, de Bhe- en de BC-horizont van het oorspronkelijke veldpod-
zolprofiel en 30 cm van de C-horizont. Hierbij is alleen in het geroerde deel van de bodemopbouw 
(gemiddeld bovenste 70 cm) bij de boringen antropogeen materiaal aangetroffen. Deze zijn ter con-
trole nog voorgelegd aan de heer P. Wemerman (materiaalspecialist). De resten betreffen bouwpuin 
(baksteen) en helder glas en zijn allen van (sub)recente ouderdom (19

e
/20

e
 eeuw, NTC). Het gaat 

waarschijnlijk om resten die vermengd zijn in grond, dat gebruikt is als ophogingslaag. In de onver-
stoorde bodem zijn tot 30 cm in de C-horizont geen archeologische indicatoren aangetroffen. 
 
3.3 Beantwoording onderzoeksvragen veldonderzoek 
 
Voor het veldonderzoek is een aantal onderzoeksvragen opgesteld. Hieronder worden deze vragen 
beantwoord voor zover het veldonderzoek de daarvoor benodigde gegevens heeft opgeleverd; 
 
 Zijn er binnen het plangebied archeologische indicatoren aangetroffen die kunnen wijzen op 

de aanwezigheid van een vindplaats? Zo ja, wat is de aard en diepteligging ervan? 
Het in het zeefresidu aangetroffen antropogeen (“bodemvreemd”) materiaal uit het pakket 
deels gestorte grond en het recent geroerde/verstoorde plaggendek blijkt van (sub)recente 
ouderdom te zijn (19

e
/20

e
 eeuw, NTC) en betreffen resten bouwpuin en fragmenten van hel-

der glas. Het gaat waarschijnlijk om resten die vermengd zijn in grond, dat gebruikt is als op-
hogingslaag. Er zijn geen archeologisch relevante indicatoren aangetroffen die duiden op de 
aanwezigheid van een archeologische vindplaats. 

  



 

 

 

 

16035219 LEU.BUG.ARC  Pagina 4 van 6 

 Zijn er archeologische lagen aangetroffen (cultuur- en afvallagen c.q. ophogingslagen)? Zo ja, 
wat is de aard, diepteligging en minimale en maximale dikte ervan? 
Voor het ontstaan van het erf en de huidige inrichting hiervan, zal er sprake zijn geweest van 
een matig dik tot dik (> 50 cm) plaggendek. Deze is door recente bodemingrepen geroerd en 
bestaat uit donkerbruingrijs gekleurd (gevlekt), matig humeus, matig siltig, zeer fijn zand. De 
start met het opbrengen van het plaggendek is in ieder geval vanaf het begin van de 19

e
 

eeuw van start gegaan, op basis van geraadpleegd historisch kaartmateriaal tijdens het eer-
der uitgevoerde bureauonderzoek, maar zeer waarschijnlijk al eerder. Het plangebied heeft 
namelijk deel uitgemaakt van een vrij langgerekt en van oost naar west georiënteerd akker-
perceel dat direct langs de Hessenweg lag, met vervolgens directe ten noorden de historische 
dorpskern van Achterveld. Wellicht is dit akkerperceel al in/aan het einde van de Late-Middel-
eeuwen ontstaan. 

 
 In welke mate stemmen de resultaten overeen met de verwachtingen? 

Op basis van het archeologisch bureauonderzoek ligt het erf gelegen aan de Hessenweg 
234a vrijwel geheel op een dekzandrug. Alleen het uiterst zuidelijke deel ligt op op de over-
gang van deze dekzandrug naar een dekzandvlakte. De hoger gelegen dekzandruggen had-
den een gunstige ligging voor Jager-Verzamelaars (Laat-Paleolithicum t/m Midden-Neolithi-
cum) als tijdelijke nederzettingslocatie (jachtkampementen). Ook voor Landbouwers (vanaf 
het Laat-Neolithicum) waren de dekzandruggen de meest gunstige locaties. In het plangebied 
werd als oorspronkelijke bodemopbouw een laarpodzolgrond verwacht, wat betekend dat er 
een matig dik plaggendek is opgebracht. Om dit beter in beeld te krijgen is een verkennend 
booronderzoek uitgevoerd Hieruit bleek dat in het noordelijke/noordwestelijke deel van het 
onderzochte erf het plaggendek wel geroerd/verstoord is, maar dat hieronder sprake was van 
een (merendeels) intact veldpodzolprofiel. Geconcludeerd is dat het noordelijke/noordwes-
telijke deel van het onderzochte erf zijn hoge verwachting behoud op de aanwezigheid van 
archeologische resten uit alle archeologische perioden vanaf het (Laat-)Paleolithicum, waar-
door aanbevolen is een aanvullend onderzoek/vervolgonderzoek uit te voeren in de vorm van 
het zetten van aanvullende karterende boringen. 
 
Dit is uitgevoerd ter plaatse van de nieuwbouwlocatie van de dorpsboerderij, direct ten noor-
den van de grote stal die op het noordoostelijke deel van het erf staat. Tijdens dit onderzoek 
zijn geen archeologisch relevante indicatoren aangetroffen. Op basis van het ontbreken van 
aanwijzingen voor de aanwezigheid van een archeologische vindplaats, dient de verwachting 
bijgesteld te worden tot een lage verwachting voor alle periodes. 
 

 Indien er binnen het plangebied een vindplaats aanwezig is, wat zijn dan de gevolgen voor de 
voorgenomen bodemingrepen voor de vindplaats?  
Door het ontbreken van archeologisch relevante indicatoren is er geen aanleiding om de 
aanwezigheid van een archeologische vindplaats in het plangebied te vermoeden. Er zijn dus 
geen gevolgen voor de voorgenomen bodemingrepen. 
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4 CONCLUSIE EN SELECTIEADVIES 
 
4.1 Conclusie 
 
Op basis van de resultaten van het eerder uitgevoerde bureauonderzoek en verkennend  booronder-
zoek behield het plangebied zijn hoge verwachting op de aanwezigheid van archeologische indicato-
ren resten uit alle archeologische perioden vanaf het Laat-Paleolithicum. Daarom is aansluitend bin-
nen het plangebied een inventariserend veldonderzoek uitgevoerd in de vorm van een karterend 
booronderzoek.  
 
In het zeefresidu van het pakket deels gestorte grond en het recent geroerde/verstoorde plaggendek 
is antropogeen (“bodemvreemd”) materiaal aangetroffen dat alleen van (sub)recente ouderdom is 
(19

e
/20

e
 eeuw, NTC). Het betreffen resten bouwpuin en fragmenten van helder glas. Het gaat waar-

schijnlijk om resten die vermengd zijn in grond, dat gebruikt is als ophogingslaag. Er zijn geen archeo-
logisch relevante indicatoren aangetroffen die duiden op de aanwezigheid van een archeologische 
vindplaats. 
 
Geconcludeerd wordt dat, op basis van het ontbreken van aanwijzingen voor de aanwezigheid van 
een archeologische vindplaats, voor het onderzochte terreindeel de hoge archeologische verwachting 
bijgesteld dient te worden tot een lage verwachting voor alle periodes. De gespecificeerde archeolo-
gische verwachting, zoals die is weergegeven tijdens het bureauonderzoek, wordt niet bevestigd voor 
wat betreft de verwachte archeologische waarden. 
 
4.2 Advies 
 
Op grond van het ontbreken van aanwijzingen voor de aanwezigheid van archeologische waarden, 
adviseert Econsultancy om, ten aanzien van de geplande bodemingrepen, in het kader van de Arche-
ologische Monumentenzorg (AMZ) geen vervolgonderzoek te laten plaatsvinden. 
 
Econsultancy wil de opdrachtgever erop wijzen dat dit advies nog niet betekent dat de bodemversto-
rende activiteiten of daarop voorbereidende activiteiten kunnen worden ondernomen. De resultaten 
van dit onderzoek zullen eerst moeten worden beoordeeld door het bevoegd gezag (gemeente Leus-
den) die vervolgens een selectiebesluit neemt. 
 
Er is geprobeerd een zo gefundeerd mogelijk advies te geven op grond van de gebruikte onderzoeks-
methode. De aanwezigheid van archeologische sporen of resten in het plangebied kan nooit volledig 
worden uitgesloten. Econsultancy wil de opdrachtgever er daarom ook op wijzen dat, mochten tijdens 
de geplande werkzaamheden toch archeologische waarden worden aangetroffen, er conform artikel 
53 van de Monumentenwet uit 1988 een meldingsplicht geldt bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap (de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: ARCHIS-meldpunt, telefoon 033-
4227682). Het verdient aanbeveling ook de gemeente Leusden en de deskundige namens het be-
voegd gezag (mevrouw drs. S. Beumer, Centrum voor Archeologie Amersfoort) hiervan per direct in 
kennis te stellen. 
 
 
 
 
  

Econsultancy 
Doetinchem, 7 juli 2016 
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Figuur 1. Situering van het plangebied binnen Nederland  

 

 
  

Achterveld (gemeente Leusden) - Hessenweg 234a  

Legenda 

Plangebied 

Situering van het plangebied binnen Nederland (bron: http://gis.kademo.nl/gs2/wms) 
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Figuur 2. Detailkaart van het plangebied 
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Detailkaart van het plangebied (bron: http://gis.kademo.nl/gs2/wms) 
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Figuur 3. Luchtfoto van het plangebied 

 

 
 

  

Achterveld (gemeente Leusden) - Hessenweg 234a  
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Luchtfoto van het plangebied (bron: gspot:LUFO_2010) 
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Figuur 4. Boorpuntenkaart aanvullend karterend booronderzoek 
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Bijlage 1 Overzicht geologische en archeologische tijdvakken 
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Bijlage 2 Bewoningsgeschiedenis van Nederland 
 
Als aanvullende informatie wordt hieronder een algemene ontwikkeling van de bewoningsgeschiede-
nis van Nederland weergegeven. 
 
Paleolithicum (tot ca. 8800 voor Chr.)  
De vroegste bewoningssporen in Nederland uit deze periode dateren uit de voorlaatste ijstijd, ca. 
300.000-130.000 jaar geleden. Waarschijnlijk hebben in de koudste fasen van de ijstijden in Neder-
land geen mensen geleefd. Daarentegen was bewoning in de warmere perioden wel mogelijk. De 
mensen die hier toen leefden trokken als jagers/vissers/verzamelaars rond in kleine groepen en 
maakten gebruik van tijdelijke kampementen. Veranderingen in het klimaat zorgden voor een veran-
derende flora en fauna. Tijdens de koude perioden bestond het groot wild onder meer uit rendieren, 
mammoeten, paarden en steppewisenten. Vooral op paarden en rendieren werd in het Laat Paleoli-
thicum intensief jacht gemaakt. Tijdens de warmere perioden werd er onder andere op herten, wilde 
zwijnen en oerossen gejaagd.  
 
Mesolithicum (ca. 8800-4900 voor Chr.) 
Rond de overgang van het Pleistoceen naar het Holoceen (ca. 9000 voor Chr.) verbeterde het klimaat 
zich voor een langdurige periode. De gemiddelde temperatuur steeg, waardoor de variatie in flora en 
fauna (o.a. bosontwikkeling) toenam. De mens kreeg nu de mogelijkheid om meer gevarieerd te eten: 
vruchten en andere eetbare gewassen stonden nu vaker op het menu. Doordat de temperatuur steeg, 
trok het groot wild (met name rendieren) naar het noorden, dat plaats maakte voor meer territorium-
gebonden klein wild, vogels en vissen. Door deze veranderende leefomstandigheden werd de jacht-
techniek aangepast. De vuursteen bewerkingstechniek hield met deze ontwikkeling gelijke tred. Er 
werden kleine spitse vuursteenspitsen vervaardigd die als pijl- en harpoenpunt werden gebruikt. Met 
de stijging van de temperatuur begon het landijs te smelten en de zeespiegel te stijgen. Het tot dan 
toe droge Noordzee-Bekken kwam onder water te staan. De groepen jagers/vissers/verzamelaars 
wisselden nog wel van locatie maar exploiteerden kleinere gebieden. In het voorjaar viste men in de 
rivieren, tijdens de zomer leefde men voornamelijk langs de kust, waar naast vis en schaaldieren ook 
zeehonden als voedselbron dienden. In de herfst verzamelde men noten en vruchten, terwijl in de 
winter op onder meer pelsdieren werd gejaagd.  
 
Neolithicum (ca. 5300-2000 voor Chr.)  
Aan het begin van deze periode gingen het jagen, vissen en verzamelen een steeds minder belangrij-
ke rol spelen. Men ging nu zelf cultuurgewassen telen en dieren houden bij het kamp. Uit vondsten 
valt af te leiden dat het om twee groepen mensen gaat, enerzijds kolonisten met een vrijwel agrari-
sche levenswijze, anderzijds om de autochtone mesolitische bevolking die een halfagrarische levens-
stijl erop na gaat houden. Deze verandering ging gepaard met enkele technologische en sociale ver-
nieuwingen zoals: het wonen op een vaste plek in een huis, het gebruik van vaatwerk van (gebakken) 
klei en de introductie van geslepen stenen dissels en bijlen. De bevolking groeide nu gestaag, mede 
door de productie van overschotten. Uit het Neolithicum zijn verschillende nu nog zichtbare grafmonu-
menten bekend, te weten grafkelders, hunebedden en grafheuvels.  
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Bronstijd (ca. 2000-800 voor Chr.) 
Het begin van dit tijdvak valt samen met het eerste gebruik van bronzen voorwerpen zoals bijlen. 
Vuurstenen werktuigen bleven, zij het minder, in gebruik. Het aardewerk uit deze periode is over het 
algemeen tamelijk zeldzaam. Vuursteenmateriaal uit de Bronstijd is meestal niet goed te onderschei-
den van dat uit andere perioden. Lange tijd bleven bronzen voorwerpen zeer schaars binnen Neder-
lands grondgebied. Door het van nature ontbreken van de benodigde grondstoffen moest het brons 
worden geïmporteerd en ontstonden er handelscontacten over langere afstanden. Eén en ander had 
wel tot gevolg dat er binnen de bevolking grotere verschillen ontstonden door verschillen op basis van 
bezit. De grafheuveltraditie, die tijdens het Neolithicum haar intrede deed, werd in eerste voortgezet, 
maar rond 1200 voor Chr. vervangen door begravingen in urnenvelden. Het gaat hier om ingegraven 
urnen met crematieresten waar overheen kleine heuveltjes werden opgeworpen, omgeven door een 
greppel. Een Kopertijd voorafgaand aan de Bronstijd wordt in Noordwest-Europa niet onderscheiden, 
in tegenstelling tot bijvoorbeeld het Middellandse Zeegebied. Wel zijn uit het Laat-Neolithicum kope-
ren voorwerpen bekend. 
 
IJzertijd (ca. 800-12 voor Chr.)  
In deze periode werden voor het eerst ijzeren voorwerpen vervaardigd. Voor de productie van werk-
tuigen en wapens werd brons vervangen door ijzer. Er ontstond een inheemse ijzerproductie. Het ge-
bruik van vuursteen voor het vervaardigen van werktuigen duurde nog in beperkte mate voort. Ten 
opzichte van de Bronstijd traden er in de aardewerktraditie geen radicale veranderingen op. Evenals 
in het Neolithicum en de Bronstijd woonden de mensen in verspreid liggende hoeven ('Einzelhöfe') of 
in nederzettingen bestaande uit maar enkele huizen; deze werden in een beperkt gebied nogal eens 
verplaatst. Op de hogere zandgronden ontstonden uitgebreide omwalde akkercomplexen ('Celtic 
fields'). Opvallend zijn de verschillen in materiële welstand (bezit van metalen voorwerpen), die moge-
lijk op sociale ongelijkheid duiden. In de zogenaamde vorstengraven uit Zuid Nederland, met daarin 
luxe, geïmporteerde bijgaven, zijn vermoedelijk lokale of regionale autoriteiten begraven. De meeste 
begravingen vonden nog immer plaats in urnenvelden. Tijdens de IJzertijd werd het Friese kustgebied 
gekoloniseerd en ontstonden de eerste terpen. 
 
Romeinse tijd (ca. 12 voor Chr. - 450 na Chr.)  
Met de komst van de Romeinen eindigt de prehistorie en begint de geschreven geschiedenis. Aange-
zien de schriftelijke bronnen slechts een zeer fragmentarisch beeld schetsen, is men toch nog in be-
langrijke mate aangewezen op de archeologie als informatiebron. Een tijd lang diende het Nederland-
se rivierengebied als uitvalsbasis voor veldtochten in het noorden van Germanië. In 47 na Chr. werd 
de Rijn definitief als Romeinse rijksgrens ingesteld. Ter controle en verdediging van deze zogenaam-
de 'limes' werden langs de Rijn, tot diep in Duitsland, 'castella' (militaire forten) gebouwd. 
 
De inheemse manier van leven handhaafde zich nog lange tijd. Wel werd, vooral na de opstand van 
de Bataven tegen de Romeinse overheersers in 69-70 na Chr., de Romeinse invloed steeds duidelij-
ker. In veel inheems-Romeinse nederzettingen was bijvoorbeeld, naast het eigen handgevormde aar-
dewerk, Romeins importaardewerk in gebruik, dat op de draaischijf was vervaardigd. Er werden, voor-
al in Limburg, grootse villa's (Romeinse herenboerderijen) gebouwd, hetzij nieuw gesticht, hetzij ont-
wikkeld vanuit een bestaande inheemse nederzetting.  
 
De Romeinen legden een voor die tijd al uitgebreide infrastructuur aan, waardoor het gebied steeds 
beter werd ontsloten. Op verschillende plaatsen ontstonden aanzienlijke nederzettingen, waarvan er 
enkele met een stedelijk karakter (zoals Nijmegen). De inheemse bevolking, ten noorden van de de 
Limes, werd niet zo sterk beïnvloed door de Romeinse aanwezigheid. Er was wel sprake van han-
delscontacten en het uitwisselen van geschenken. In de tweede helft van de 3

e
 eeuw ontstond, onder 

meer door invallen van Germaanse stammen, een instabiele situatie die met korte onderbrekingen 
voortduurde tot in de 5

e
 eeuw. Uiteindelijk leidde dit in het jaar 406 tot de definitieve ineenstorting van 

de grensverdediging langs de Rijn. 
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Middeleeuwen (ca. 450-1500 na Chr.)  
Over de Vroege Middeleeuwen, vooral over het tijdvak 450-600 na Chr., is relatief weinig bekend. Zo-
wel historische bronnen als archeologische overblijfselen zijn schaars. De bevolkingsomvang was ten 
opzichte van de voorafgaande periode sterk afgenomen. De marktgerichte economie verdween en de 
mensen vielen terug op zelfvoorziening. De politieke macht was na het wegvallen van de Romeinse 
staatsorganisatie in handen gekomen van regionale en lokale hoofdlieden. Een gezaghebbende sta-
tus was nu vooral gebaseerd op militair succes en materiële welstand. Deze instabiele periode wordt 
ook wel aangeduid als de 'tijd van de volksverhuizingen'. 
 
Vanaf de 10

e
 - 11

e
 eeuw wordt een overheersende positie van de al dan niet adelijke grootgrondbe-

zitters waargenomen. Dit vertaalt zich in nieuwe nederzettingsvormen als mottes, kastelen en ver-
sterkte hoeven. In verband met de aanhoudende bevolkingsgroei, en mede dankzij gunstige klimato-
logische omstandigheden, werd een begin gemaakt met het ontginnen van woeste gronden als bos, 
heide en veen. Veel van de huidige dorpen en steden dateren uit deze periode. Door de aanleg van 
dijken en kaden werden laaggelegen gebieden beschermd tegen wateroverlast. De heersende rivali-
teit tussen de vorsten leidde, in combinatie met een zwak centraal gezag, veelvuldig tot lokaal ge-
weld, waarvan de bevolking vaak het slachtoffer werd. Door het aanleggen van burgen, schansen, 
landweren en wallen trachtte men zich te beveiligen. 
 
Nieuwe tijd (1500-heden) 
De Nieuwe tijd kenmerkt zich door een groot aantal veranderingen vooral op het gebied van mens- en 
wereldbeeld. Er is sprake van een Europese overzeese expansie wat leidt tot handelscontacten, 
handelskapitalisme en het begin van een wereldeconomie. Er ontstaat een nieuwe wetenschappelijke 
belangstelling wat zich uit in vele uitvindingen. Deze uitvindingen vormen de motor van de industriële 
revolutie. Er ontstaat een nationale staat die centraal bestuurd wordt. Als gevolg van deze ontwikke-
lingen neemt het belang en de omvang van steden toe en neemt de macht van adel af. Het grootste 
deel van de bevolking is niet meer werkzaam en woonachtig op het platteland maar in de steden. In 
verband met de aanhoudende bevolkingsgroei worden aan het eind van de 19

e
 tot het begin van de 

20
e
 eeuw op grote schaal woeste gronden gecultiveerd. Door de industriële revolutie komen steeds 

meer producten beschikbaar voor steeds meer mensen waardoor de welvaart stijgt. In de Nieuwe tijd 
vindt er eveneens een hernieuwde oriëntatie op het erfgoed van de klassieke Oudheid plaats, wat 
zich tot in het begin van de 20

e
 eeuw uit in de kunsten. 
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Bijlage 3 AMZ-cyclus 

 
Het AMZ-proces 
Archeologisch onderzoek in Nederland wordt in het algemeen uitgevoerd binnen het kader van de Ar-
cheologische Monumentenzorg (AMZ). Het gehele traject van de AMZ omvat een aantal stappen die 
elkaar kunnen opvolgen, afhankelijk van het resultaat van de voorgaande stappen. Om inhoudelijke, 
prijs- en planningstechnische redenen kan er soms voor gekozen worden om bepaalde stappen ge-
lijktijdig uit te voeren. Bovendien kan, indien reeds voldoende gegevens bekend zijn, een stap worden 
overgeslagen. Elke stap eindigt met een rapport met daarin een advies voor de vervolgstappen. Na 
elke stap wordt er een selectiebesluit genomen door de bevoegde overheid, gemeente, provincie of 
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, op basis van de resultaten van het archeologisch onder-
zoek. Indien na een bepaalde stap blijkt dat geen nader vervolgonderzoek nodig is, wordt het archeo-
logisch onderzoek afgesloten. Ook kan het bevoegd gezag besluiten dat een vindplaats van zo groot 
belang is, dat deze in situ behouden moet worden. Dan dienen de archeologische resten in de grond 
beschermt te worden door planaanpassing of planinpassing. 
 
Het begint met het bepalen van de onderzoeksplicht. Gemeentelijke, provinciale en landelijke archeo-
logische waardenkaarten geven aan of het plangebied in een gebied ligt met een archeologische ver-
wachting. Indien dit het geval is, dan zal er in het kader van de planprocedure onderzoek verricht 
moeten worden om te bepalen of er archeologische waarden binnen het plangebied aanwezig zijn. 
Hiermee start de zogenaamde AMZ-cyclus (zie schema). 
 
De eerste fase: Bureauonderzoek 
Elk archeologisch onderzoek begint met een bureauonderzoek. Dit heeft tot doel het verwerven van 
informatie, aan de hand van bestaande bronnen, over bekende of verwachte archeologische waar-
den, binnen het plangebied om tot een gespecificeerd verwachtingsmodel te komen, op basis waar-
van een beslissing genomen kan worden ten aanzien van een eventuele vervolgstap. 
 
De tweede fase: Inventariserend VeldOnderzoek (IVO) 
Het doel van een IVO is het aanvullen en toetsen van het gespecificeerde verwachtingsmodel. Het 
IVO moet informatie geven over de aan- of afwezigheid, de aard, het karakter, de omvang, de date-
ring, de gaafheid, de conservering en de inhoudelijke kwaliteit van de archeologische waarden. 
 
Inventariserend Veldonderzoek; Booronderzoek en Veldkartering 
Door een booronderzoek kan er een goede inschatting gemaakt worden van de kans op archeologi-
sche waarden (grondsporen en daarmee samenhangende voorwerpen). Bij het booronderzoek is een 
onderscheid aangebracht in een verkennende, karterende en waarderende fase. De verkennende fa-
se heeft tot doel inzicht te krijgen in de vormeenheden van het landschap, voor zover deze van in-
vloed zijn op de locatiekeuze. Op deze manier worden kansarme zones uitgesloten en kansrijke zo-
nes geselecteerd voor de volgende fasen. Tijdens de karterende fase wordt het onderzoeksgebied 
systematisch onderzocht op de aanwezigheid van archeologische vondsten of sporen. De waarderen-
de fase sluit aan op de karterende fase. Het waarnemingsnet kan verdicht worden om de horizontale 
begrenzing, ligging en omvang van archeologische vindplaatsen vast te stellen.  
 
Een veldkartering wordt uitgevoerd wanneer vondsten of sporen aan de oppervlakte worden verwacht 
en zichtbaar zijn op het moment dat het onderzoek uitgevoerd wordt. Dit type onderzoek bestaat uit 
het belopen van het maaiveld van het plangebied. 
 



 

 

 

16035219 LEU.BUG.ARC   

Inventariserend Veldonderzoek; Proefsleuven 
Als uit vooronderzoek blijkt dat binnen het plangebied archeologische resten aangetroffen kunnen 
worden kan het bevoegd gezag beslissen tot een proefsleuvenonderzoek. Proefsleuven zijn lange 
sleuven van twee tot vijf meter breed die worden aangelegd in de zones waar in de voorgaande on-
derzoeksfase aanwijzingen voor vindplaatsen zijn aangetroffen. De KNA schrijft voor dat bij een der-
gelijk onderzoek minimaal 5% van het te verstoren gebied onderzocht dient te worden. 
 
De derde fase: Archeologische Begeleiding (AB) of Opgraven (AAO) 
 
Archeologische Begeleiding 
Als het vooronderzoek niet voldoende informatie heeft opgeleverd om de archeologische waarde van 
de archeologische resten te bepalen, kan besloten worden tot archeologische begeleiding van de 
sloop- of graafwerkzaamheden. Dit betekent dat archeologen bij het graafwerk aanwezig zijn om het 
werk te volgen en eventuele resten te documenteren. Wanneer tijdens de werkzaamheden vondsten 
(van hoge archeologische waarde) naar boven komen, die aanleiding geven tot nader onderzoek, kan 
alsnog besloten worden om tot een opgraving over te gaan. 
 
Opgraven 
Indien de archeologische resten niet in situ bewaard kunnen blijven, maar wel van belang zijn voor de 
wetenschap, kan het bevoegd gezag besluiten over te gaan tot een Algehele Archeologische Opgra-
ving (AAO). Het doel hiervan is volgens de KNA het documenteren van gegevens en het veiligstellen 
van materiaal van vindplaatsen om daarmee informatie te behouden, die van belang is voor kennis-
vorming over het verleden. 
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Schema van de Archeologische Monumenten Zorg 
 

Vergunningaanvraag/ruimtelijke ontwikkeling 
▼ 

Toetsing aan archeologisch beleid 
(Gemeente, Provincie, Rijk) 

▼ 
Bureauonderzoek* 

(verzamelen gegevens en opstellen verwachtingsmodel) 
▼ 

Selectiebesluit 
(door bevoegd gezag op basis van resultaten) 

▼ 
Inventariserend veldonderzoek* 

                   ▼                                                   ▼ 
Verkennend veldonderzoek   ►****   Karterend veldonderzoek 
Door middel van:                               Door middel van: 

- terreininspectie                        - oppervlaktekartering 
- booronderzoek**                     - booronderzoek** 

                                                          - proefsleuven*** 
                   ▼                                               ▼***** 

Selectiebesluit 
(door bevoegd gezag op basis van resultaten) 

▼ 
Bewezen of hoge kans op de aanwezigheid van archeologie 

                                                ▼****** 
Waarderend veldonderzoek door middel van proefsleuven*** 

▼ 
Selectiebesluit 

(door bevoegd gezag op basis van resultaten) 
   ▼                                        ▼                               ▼  
Opgraven***                    Begeleiding***           Beschermen 
Verwijderen                     Begeleiding               Bescherming 
van de                              van de                      van de 
archeologie                      werkzaamheden       archeologie 
door                                 door                          door   
archeologen                    archeologen              planaanpassing 

 
 
 

► 
 
 
 
 
 

  ► 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ► 
 
 
 
 
 

   
 
  ► 

 
 
 

Vergunningverlening indien geen onderzoek noodzakelijk 
wordt geacht. 

 
 

 
 
Bij geen of geringe kans op aanwezigheid van archeolo-
gie. Einde onderzoek, vrijgeven  voor functie (eventueel 
met bouwkundige voorwaarden). Ook kan besloten wor-
den over te gaan op het begeleiden van de graafwerk-
zaamheden door archeologen.*** 
 
 
 
 
 
 
Bij geen of geringe kans op aanwezigheid van archeolo-
gie. Einde onderzoek, vrijgeven  voor functie (eventueel 
met bouwkundige voorwaarden). Ook kan besloten wor-
den over te gaan op het begeleiden van de graafwerk-
zaamheden door archeologen.*** 
 
 
 
Bij geen of geringe kans op aanwezigheid van archeolo-
gie, wel archeologische waarden aanwezig maar geen  
vervolgonderzoek noodzakelijk op grond van waardering. 
Einde onderzoek, vrijgeven  voor functie (eventueel met 
bouwkundige voorwaarden). 

*  Combinatie bureauonderzoek en IVO verkennende of karterende fase mogelijk, indien een PvA aanwezig is. 
**  Voorafgaand aan het booronderzoek dient een PvA worden opgesteld, toetsing door bevoegd gezag 
***  Voorafgaand aan het onderzoek dient een PvE en PvA te worden opgesteld, toetsing door bevoegd gezag. 
**** Na een verkennend booronderzoek kan het bevoegd gezag besluiten dat een aanvullend karterend bureauonderzoek 

moet worden uitgevoerd. 
***** Een combinatie van bureauonderzoek en IVO karterende  en waarderende fase door middel van proefsleuven  is 

mogelijk, indien een PvA  en een goedgekeurd PvE aanwezig is en met instemming van het bevoegd gezag. 
******  Een combinatie van bureauonderzoek en IVO karterende  en waarderende fase door middel van proefsleuven  of een 

IVO karterende  en waarderende fase door middel van proefsleuven is mogelijk, indien een PvA  en een goedge-
keurd PvE aanwezig is en met instemming van het bevoegd gezag. 
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Bijlage 4 Inrichtingsplan 
 
  





 

 

 

16035219 LEU.BUG.ARC   

Bijlage 5 Overzichtsfoto’s plangebied en foto’s van de               
opgeboorde profielen 

 

 
 
Vanuit noordoostelijke richting nabij boring 2 

 
 
Vanuit zuidwestelijke richting nabij boring 4 
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Boring 5 
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Bijlage 6 Boorprofielen 
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Bijlage 6    Boorstaten

1
X: 162965,00

Y: 460704,00

m +NAP6,5

0

50

100

150

200

0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker bruingrijs, huidige 
bouwvoor, geroerde/verstoorde 
laag, opgebracht grond

30

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donker geelbruin, 
geroerde/verstoorde laag, 
opgebracht grond

60

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker bruingrijs, 
Aap-horizont, recent 
geroerd/verstoord plaggendek

110

Zand, zeer fijn, zwak siltig, sterk 
humeus, donker zwartbruin, 
Ahp-horizont, oorspronkelijke 
minerale bovenlaag 
veldpodzolbodem

130

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, grijsbruin, AhE-horizont

140

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donkerbruin, Bhe-horizont

160

Zand, zeer fijn, zwak siltig, licht 
geelbruin, BC-horizont190

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geel, 
C-horizont, dekzandafzettingen

220

2
X: 162970,00

Y: 460706,00

m +NAP6,5

0

50

100

150

200

0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker bruingrijs, huidige 
bouwvoor, geroerde/verstoorde 
laag, opgebracht grond25

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker bruingrijs, 
Aap-horizont, recent 
geroerd/verstoord plaggendek

110

Zand, zeer fijn, zwak siltig, sterk 
humeus, donker zwartbruin, 
Ahp-horizont, oorspronkelijke 
minerale bovenlaag 
veldpodzolbodem

130

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, grijsbruin, AhE-horizont

140

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donkerbruin, Bhe-horizont

160

Zand, zeer fijn, zwak siltig, licht 
geelbruin, BC-horizont190

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geel, 
C-horizont, dekzandafzettingen

220

3
X: 162969,00

Y: 460699,00

m +NAP6,6
0

50

100

150

200

250

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker bruingrijs, 
geroerde/verstoorde laag, 
opgebracht grond

10

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, grijswit, 
cunet-/stabilisatiezand

30

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donkergrijs, 
geroerde/verstoorde laag, 
opgebracht grond

70

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker bruingrijs, 
Aap-horizont, recent 
geroerd/verstoord plaggendek

125

Zand, zeer fijn, zwak siltig, sterk 
humeus, donker zwartbruin, 
Ahp-horizont, oorspronkelijke 
minerale bovenlaag 
veldpodzolbodem

145

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, grijsbruin, AhE-horizont

160

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donkerbruin, Bhe-horizont

180

Zand, zeer fijn, zwak siltig, licht 
geelbruin, BC-horizont

220

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geel, 
C-horizont, dekzandafzettingen

250

4
X: 162967,00

Y: 460693,00

m +NAP6,6
0

50

100

150

200

250

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, klinkerverharding

8

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, grijswit, 
cunet-/stabilisatiezand

20

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker bruingrijs, 
geroerde/verstoorde laag, 
opgebracht grond

90

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, grijs, cunet-/stabilisatiezand

160

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker grijsbruin, restant 
intacte AhE-horizont

170

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donkerbruin, 
Bhe1-horizont

190

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
geelbruin, Bhe2-horizont

210

Zand, zeer fijn, zwak siltig, licht 
geelbruin, BC-horizont

230

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geel, 
C-horizont, dekzandafzettingen

260
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Bijlage 6    Boorstaten

5
X: 162973,00

Y: 460694,00

m +NAP6,6
0

50

100

150

200

250

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, klinkerverharding

8

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, grijswit, 
geroerde/verstoorde laag, 
opgebracht grond

35

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker bruingrijs, ger 
opgebracht

80

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, grijs, geroerde/verstoorde 
laag, opgebracht grond

160

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker grijsbruin, restant 
intacte AhE-horizont

170

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donkerbruin, 
Bhe1-horizont

190

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
geelbruin, Bhe2-horizont

210

Zand, zeer fijn, zwak siltig, licht 
geelbruin, BC-horizont

230

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geel, 
C-horizont, dekzandafzettingen

260
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1 1  I n l e i d i n g  

Voor het erf van Hessenweg 234a in Achterveld (gemeente Leusden) bestaan 

plannen om een dorpsboerderij ‘Hoog Achterveld’ te ontwikkelen. Om deze 

ontwikkeling mogelijk te maken, dient een bestemmingsplanprocedure te wor-

den gevoerd. In dit kader is het conform artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelij-

ke ordening (Bro) noodzakelijk een onderzoek uit te voeren naar effecten op 

de natuurwaarden (soortenbescherming en gebiedsbescherming). 

 

Voorliggende Advies Natuurwaarden behandelt de ecologische beoordeling van 

de bovengenoemde activiteit. De effecten op natuurwaarden worden beoor-

deeld in relatie tot bestaande wet- en regelgeving op het gebied van soorten-

bescherming en gebiedsbescherming. De soortenbescherming is vastgelegd in 

de Flora- en faunawet en de gebiedsbescherming in de Natuurbeschermingswet 

1998, de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) en de provinciale struc-

tuurvisies en provinciale verordeningen. Nadere informatie over deze wet- en 

regelgeving is opgenomen in bijlage 1. 

 

De ligging van het plangebied wordt weergegeven op onderstaand figuur (fi-

guur 1). 

 

 
F i g u u r  1 .  T o p o g r a f i s c h e  k a a r t  m e t  l i g g i n g  p l a n g e b i e d  ( r o z e )  

 

Het rapport bestaat uit de volgende onderdelen: 

- beschrijving van het plangebied en de voorgenomen plannen; 

- beschrijving van de effecten op de te beschermen natuurwaarden; 

- conclusies en consequenties. 

 

 

AANLEIDING 

DOEL VAN HET ADVIES 

PLANGEBIED 

OPZET VAN HET RAPPORT 
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De beschrijving van de relevante te beschermen natuurwaarden is gebaseerd 

op: 

- bestaande bronnen zoals databanken, verspreidingsatlassen, waarne-

mingsoverzichten, rapporten en websites; 

- veldbezoek waarbij vooral is gekeken naar kritische en/of beschermde 

soorten, zowel wat betreft aanwezigheid van als wat betreft potenties 

voor deze soorten. 

 

Op basis van de bekende gegevens en het veldonderzoek zijn de mogelijke 

effecten als gevolg van de toekomstige ontwikkelingen bepaald. Daarnaast zijn 

(de effecten van) deze ontwikkelingen beoordeeld in het kader van de natuur-

wetgeving. 

 

Tot slot worden in het hoofdstuk Conclusie en consequenties de bevindingen 

van het onderzoek kort weergegeven. 

 

 

 

INFORMATIE 

BEOORDELING 

BEVINDINGEN 
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2 2  P l a n g e b i e d  e n  

v o o r g e n o m e n  p l a n -

n e n  

2 . 1   

L i g g i n g  

Het plangebied betreft het erf van Hessenweg 234a en ligt aan de zuidoostzij-

de van het dorp Achterveld, in de kilometerhokken
1
 460-162 en 460-163. Figuur 

2 geeft de ligging van het plangebied weer op een luchtfoto. Het plangebied 

wordt aan de oost- en zuidzijde omgeven door agrarische gronden, aan de 

westzijde grenst het aan woonerven en aan de noordzijde aan de Hessenweg 

met aan de overzijde eveneens woonerven. 

 

 
F i g u u r  2 .  L u c h t f o t o  m e t  l i g g i n g  p l a n g e b i e d  ( r o z e )  

 

                                                   
1 Een kilometerhok is een vastgelegd gebied van 1 km bij 1 km. De Topografische Dienst heeft 

deze hokken ingevoerd als rasterverdeling voor het tekenen van de topografische kaarten 

van Nederland. 
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2 . 2   

H u i d i g e  s i t u a t i e  

Het plangebied bestaat uit meerdere gebouwen, te weten: een woonhuis, 

voormalige stal, twee kapschuren (in de grootste is een klein deel afgetim-

merd) en twee kleinere stallen/schuren. Daarnaast is verharding en zijn op-

gaande groenstructuren aanwezig. Rondom het erf bevinden zich agrarische 

percelen (ten tijde van het veldonderzoek in gebruik als grasland) en enkele 

greppels/sloten. De greppel van oost naar west bevatte ten tijde van het veld-

bezoek water, vermoedelijk betrof dit alleen regenwater en staat deze greppel 

regelmatig droog. De watergang van noord naar zuid is ondiep en bevat naar 

verwachting wel jaarrond (kwel)water. 

 

 
P l a n g e b i e d  v a n u i t  h e t  z u i d e n                  

2 . 3   

V o o r g e n o m e n  p l a n n e n  

Het nieuw op te stellen bestemmingsplan voor knooperf Hoog Achterveld, zal 

ontwikkelingen mogelijk maken die inhouden dat er ruimte is voor wonen, 

werken en maatschappelijke doeleinden. Verder zullen diverse activiteiten 

worden georganiseerd, passend bij de te realiseren dorpsboerderij.  

 

De beoogde werkzaamheden bestaan uit (zie ook figuur 3, de hierin opgeno-

men letters corresponderen met die in onderstaande opsomming): 

- Het verwijderen van de kleine kapschuur (bevindt zich aan de zuidzij-

de van gebouw D); 
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- Het inpandig verbouwen van de grote kapschuur (C) (hierin komt een 

woning, kantoor en schuur). Tevens zal een deel van de zuidzijde van 

deze kapschuur worden verwijderd en wordt de kapschuur aan de 

noordzijde verlengd; 

- De voormalige (grote) stal (B) wordt deels inpandig verbouwd en zal 

deels als opslag gebruikt worden; 

- Van de westelijke schuur/stal blijft het middendeel behouden en 

wordt de rest verwijderd (F); 

- De andere kleinere schuur/stal wordt inpandig verbouwd tot woning 

(D); 

- Een nieuwe woonboerderij wordt gebouwd aan de noordzijde van de 

grote stal (G); 

- Direct ten zuiden van het erf wordt een steilrand en een (bredere) wa-

tergang gerealiseerd (zie figuur 4); 

- Aanleg erfbeplanting rond het erf en op de agrarische percelen wor-

den  wandelpaden gerealiseerd (zie figuur 4). 

 

Het bestaande woonhuis (A) blijft behouden en er worden geen bomen gekapt.  

 

F i g u u r  3 .  S c h e t s  m e t  b e o o g d e  o n t w i k k e l i n g e n  o p  h e t  e r f  

 

 

In figuur 4 is een schets opgenomen met daarop aangegeven waar de wandel-

paden en steilrand worden aangelegd. Enkele paden (Klompenpad, werkpad, 

Snorrenhoefpad) en de Verlegde modderbeek maken geen onderdeel uit van 

plan Hoog Achterveld. 
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F i g u u r  4 .  S c h e t s  m e t  b e o o g d e  o n t w i k k e l i n g e n  o p  h e t  e r f  ‘ H o o g  

A c h t e r v e l d ’  
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3 3  G e b i e d s b e s c h e r m i n g  

e n  e f f e c t b e p a l i n g  

Voor onderhavig plangebied is de volgende wet- en regelgeving op het gebied 

van gebiedsbescherming relevant: de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw 1998) 

en de Provinciale Structuurvisie en Verordening. Nadere informatie over deze 

wet- en regelgeving is opgenomen in bijlage 1. 

3 . 1   

N a t u u r b e s c h e r m i n g s w e t  1 9 9 8  

In de Nbw 1998 is de bescherming van specifieke (natuur)gebieden geregeld. In 

deze wet zijn ook de bepalingen vanuit de Europese Vogelrichtlijn en Habita-

trichtlijn verwerkt. Onder de Nbw 1998 worden drie typen gebieden aangewe-

zen en beschermd: Natura 2000-gebieden, Beschermde Natuurmonumenten en 

Wetlands. Plannen met negatieve effecten op deze gebieden zijn vergunning-

plichtig. Relevant daarbij is dat de Nbw 1998 een externe werking kent. 

 

Het plangebied ligt niet in en grenst niet aan een beschermd gebied in het 

kader van de Nbw 1998. Het meest nabijgelegen beschermde gebied is het 

Natura 2000-gebied Veluwe op ongeveer ruim 9 kilometer ten zuidoosten van 

het plangebied. Voor dit Natura 2000-gebied is het proces voor het opstellen 

van het beheerplan gestart. Andere Natura 2000-gebieden liggen op een veel 

grotere afstand tot het plangebied. Tussen de beschermde gebieden en het 

plangebied is onder meer bebouwing en infrastructuur aanwezig. Het plange-

bied heeft daarnaast geen belangrijke ecologische relaties met de beschermde 

gebieden. 

 

Gezien de terreinomstandigheden, ligging van het plangebied en de aard van 

de ontwikkeling, worden met betrekking tot het voorgenomen plan op voor-

hand geen negatieve effecten op beschermde natuurgebieden in het kader van 

de Nbw 1998 verwacht. 

 

Het plan heeft in het kader van de Nbw 1998 geen negatieve gevolgen voor de 

instandhoudingsdoelstellingen van natuurlijke habitats en soorten. Voor het 

plan is geen vergunning op grond van de Nbw 1998 nodig. 

INVENTARISATIE 

TOETSING 

CONCLUSIE 
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3 . 2   

P r o v i n c i a a l  r u i m t e l i j k  n a t u u r b e l e i d  

De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) (tegenwoordig ook Natuurnetwerk Neder-

land genoemd) is een samenhangend netwerk van bestaande en nog te ontwik-

kelen belangrijke natuurgebieden in Nederland en vormt de basis voor het 

nationale natuurbeleid. De begrenzing en ruimtelijke bescherming van de EHS 

is uitgewerkt in de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013 - 2028 en de 

Provinciale Ruimtelijk Verordening, Provincie Utrecht 2013. In de EHS staat 

natuur voorop en ontwikkelingen zijn daarom alleen onder strikte voorwaarden 

toegestaan. Nieuwe ontwikkelingen in de EHS mogen per saldo niet leiden tot 

significante aantasting van de EHS, tenzij er een groot openbaar belang is én 

alternatieven ontbreken (‘Nee, tenzij’-regime). 

 

Naast de EHS wijst de provincie Utrecht ook landbouwgronden aan als Groene 

contour. Binnen deze gronden kan op vrijwillige basis EHS (nieuwe natuur) 

worden gerealiseerd. Het ‘Nee, tenzij’-regime’ is niet van toepassing op de 

Groene contour. De enige beperking die geldt voor deze gebieden is dat de 

provincie wil voorkomen dat binnen de begrenzing van de Groene contour pro-

jecten worden uitgevoerd die realisatie van natuur onmogelijk maken. Dit 

betreft bijvoorbeeld grootschalige verstedelijking.  

 

Het plangebied ligt niet op gronden die in het kader van het provinciaal ruim-

telijk natuurbeleid zijn aangewezen als EHS, maar grenst er wel aan (zie figuur 

5). Het plangebied ligt wel in een gebied dat is aangemerkt als ‘Groene con-

tour’ (zie figuur 5).  

 

F i g u u r  5 .  L i g g i n g  v a n  h e t  p l a n g e b i e d  ( r o z e  b e l i j n i n g )  t e n  o p z i c h t e  

v a n  d e  E H S  e n  G r o e n e  c o n t o u r  ( b r o n :  D i g i t a l e  k a a r t e n a t l a s  P r o v i n -

c i e  U t r e c h t ) .  

 

NATUURNETWERK NEDER-

LAND 

NATUUR BUITEN DE EHS 

INVENTARISATIE 
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De locatie ligt niet in de EHS, zodoende is het ‘Nee, tenzij’ -regime’ niet van 

toepassing in deze situatie en is nadere toetsing niet nodig.  

 

De vraag of een bepaalde ontwikkeling al dan niet passend is binnen de Groene 

contour, is niet perse een ecologische afweging. Zo is op de Groene contour 

het ‘Nee, tenzij’ -regime’ niet van toepassing. In voorliggende rapportage 

wordt hier zodoende niet nader op ingegaan. In een afzonderlijke paragraaf 

(beeldkwaliteitsparagraaf) in het bestemmingsplan wordt hier uitgebreider 

aandacht besteed. 

 

Op basis van het voorgaande wordt geconcludeerd dat de plannen niet leiden 

tot negatieve effect op de wezenlijke kenmerken en waarden van EHS. De 

activiteit is daarmee op het punt van natuur niet in strijd met de Provinciale 

omgevingsverordening van de provincie Utrecht. 

 

 

 

TOETSING 

CONCLUSIE 
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4 4  S o o r t e n b e s c h e r m i n g  

e n  e f f e c t b e p a l i n g  

Relevante wetgeving op het gebied van de soortenbescherming betreft de 

Flora- en faunawet (Ffw). Nadere informatie over deze wet- en regelgeving is 

opgenomen in bijlage 1. Het onderzoek is uitgevoerd op basis van bestaande 

gegevens en een verkennend veldbezoek. 

 

Op basis van de AMvB 2004 betreffende artikel 75 van de Ffw worden de in 

Nederland beschermde soorten in drie beschermingsregimes ingedeeld. Het 

gaat hierbij om algemene soorten (soorten uit tabel 1), overige soorten (soor-

ten uit tabel 2) en strikt beschermde soorten (soorten uit tabel 3). Om verwar-

ring te voorkomen, wordt in dit rapport respectievelijk de benaming licht, 

middelzwaar en streng beschermd gehanteerd (zie bijlage 1). De inheemse 

vogelsoorten hebben een afwijkend beschermingsregime, ze vallen zowel on-

der het middelzware als strenge beschermingsregime. 

 

Geraadpleegde databanken (waaronder Quickscanhulp.nl (2), zie bijlage 2), 

verspreidingsatlassen, waarnemingsoverzichten, websites en rapporten zijn 

met een eigen nummer in de literatuurlijst opgenomen. Gegevens uit deze 

bronnen worden bij het bespreken van de verschillende soortengroepen alleen 

genoemd indien ze een meerwaarde voor het onderzoek hebben. 

 

Het plangebied is op 2 december 2015 bezocht om een indruk te krijgen van de 

terreinomstandigheden van het plangebied, de omgeving en de voorkomende 

flora en fauna (zie ook paragraaf 6.1 Veldbezoek). 

 

Gezien de aard van het plangebied, op basis van de indruk die van het plange-

bied is verkregen, de kennis over leefgebieden van soorten en de beschikbare 

gegevens, kan van alle soortengroepen met voldoende zekerheid een oordeel 

worden gegeven over het voorkomen van beschermde soorten in het gebied. 

4 . 1   

V a a t p l a n t e n  

In de weilanden rondom het erf zijn onder andere de soorten gewone paarden-

bloem, witte klaver, paarse dovenetel, ridderzuring, zevenblad, kropaar en 

kruipende boterbloem aangetroffen. Deze soorten indiceren voedselrijke om-

standigheden. In de watergang loodrecht op het erf zijn soorten als klein 

kroos, heermoes en witte waterkers aangetroffen. Beschermde soorten zijn 

niet in het plangebied aangetroffen en worden gezien het terreingebruik ook 

niet verwacht in het plangebied. De op Quickscanhulp.nl (bijlage 2) genoemde 

WET- EN REGELGEVING 

BESCHERMINGSREGIME 

BRONNEN 

VELDBEZOEK 

EXPERT JUDGEMENT 

INVENTARISATIE 
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beschermde plantensoorten komen naar verwachting voor in nabijgelegen na-

tuurgebieden.  

 

Negatieve effecten op beschermde plantensoorten kunnen op voorhand worden 

uitgesloten. 

 

Op basis van het veldbezoek en de geraadpleegde bronnen is een voldoende 

beeld van de soortengroep vaatplanten ontstaan. Als gevolg van de ontwikke-

lingen worden geen verbodsovertredingen ten aanzien van wilde beschermde 

vaatplanten verwacht. 

4 . 2   

Z o o g d i e r e n  -  v l e e r m u i z e n  

Verblijfplaatsen van vleermuizen zijn binnen het plangebied alleen te ver-

wachten in de te behouden woning. In de overige gebouwen en de bomen in 

het plangebied zijn geen potentiële verblijfplaatsen aanwezig. Zo zijn in de 

bomen geen holten/scheuren aanwezig en zijn de overige gebouwen opgetrok-

ken muren zonder spouw, damwandplanten en golfplaten. 

 

In de bedrijfswoning en de bebouwing rond het plangebied kunnen wel ver-

blijfplaatsen van onder meer de gewone dwergvleermuis en laatvlieger worden 

verwacht. Deze soorten zijn ook uit de omgeving bekend (Quickscanhulp.nl) en 

zullen het plangebied als foerageergebied gebruiken. Gezien de aanwezigheid 

van opgaande groenstructuren is het plangebied geschikt als foerageergebied 

voor vleermuizen. 

 

Na realisatie van de ontwikkeling zal een verglijkbaar foerageergebied voor 

vleermuizen aanwezig zijn. Negatieve effecten op de beschermde vleermuizen 

worden als gevolg van de ontwikkelingen niet verwacht. 

 

Op basis van het veldbezoek en de geraadpleegde bronnen is een voldoende 

beeld van de soortengroep vleermuizen ontstaan. Ten behoeve van de ontwik-

kelingen worden geen verbodsovertredingen ten aanzien van vleermuizen ver-

wacht. 

4 . 3   

Z o o g d i e r e n  -  o v e r i g e  

De ruige, grazige delen van het plangebied vormen geschikt leefgebied voor 

licht beschermde soorten als veldmuis, bosmuis, rosse woelmuis en egel.  

 

 

EFFECTEN 

TOETSING 

INVENTARISATIE 

EFFECTEN 

TOETSING 

INVENTARISATIE 
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Wegens het ontbreken van geschikt biotoop zijn verblijfplaatsen en (onmis-

baar) leefgebied van zwaarder beschermde grondgebonden zoogdieren (zoals 

waterspitsmuis, das en eekhoorn) niet te verwachten in het plangebied. 

 

Ten behoeve van de ontwikkelingen zal een op een aantal plekken de bodem 

worden vergraven, waardoor leefgebied van de voorkomende soorten verloren 

gaat en enkele vaste verblijfplaatsen worden vernietigd en verstoord. Ook 

kunnen enkele exemplaren worden gedood. De verwachting is dat het plange-

bied na herinrichting een vergelijkbare of hogere waarde (meer groenstructu-

ren) voor zoogdieren zal hebben.  

 

Op basis van het veldbezoek en de geraadpleegde bronnen is een voldoende 

beeld van de soortengroep overige zoogdieren ontstaan. In het plangebied 

komen enkele licht beschermde soorten voor. Vaste verblijfplaatsen van deze 

soorten kunnen worden vernietigd en verstoord (artikel 11) als gevolg van de 

ontwikkelingen. Ook kunnen enkele exemplaren worden gedood (artikel 9). In 

het geval van ruimtelijke ontwikkelingen geldt voor licht beschermde soorten 

een vrijstelling voor de artikelen 9 tot en met 11. Aan deze vrijstelling zijn 

geen aanvullende eisen gesteld. In het kader van de voorgenomen activiteiten 

is een ontheffingsaanvraag voor deze soorten niet aan de orde. Wel blijft de 

zorgplicht van toepassing. 

 

Om invulling te geven aan de zorgplicht, is het zeer wenselijk dat het plange-

bied voor aanvang van de werkzaamheden zoveel mogelijk ongeschikt voor 

dieren wordt gemaakt. Dit kan onder meer worden bewerkstelligd door de 

vegetatie in het terrein enkele dagen voor aanvang van de werkzaamheden 

kort af te maaien. In de tussenliggende dagen zullen diersoorten zoals 

(spits)muizen het terrein verlaten, omdat er niet voldoende dekking aanwezig 

is. 

4 . 4   

V o g e l s  

In het plangebied is geschikt broedgebied voor vogels aanwezig in groenstruc-

turen, watergang en oever, weilanden en gebouwen. Zo zijn in de groenstruc-

turen broedvogels als merel, vink, roodborst, houtduif en winterkoning te 

verwachten. In de watergang en zijn oevers zijn soorten als wilde eend en 

meerkoet broedend te verwachten. Gezien de ligging van het grasland nabij 

bebouwing, opgaande groenstructuren en infrastructuur wordt in het grasland 

hooguit een broedgeval van kievit of scholekster verwacht. In de bebouwing 

zijn soorten als holenduif en Turkse tortel broedend te verwachten. 

 

Verder is in de kleine kapschuur een grote hoeveelheid braakballen en uit-

werpselen van torenvalk aangetroffen. Van de soort is geen nest aanwezig. Wel 

is onlangs voor deze soort een kast geplaats. Torenvalk heeft daar echter nog 

EFFECTEN 

TOETSING 

ZORGPLICHT 

INVENTARISATIE 
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geen gebruik van gemaakt als broedplaats. Naar verwachting wordt de kap-

schuur door torenvalk gebruikt als uitkijkpost op zoek naar prooien.  

 

Daarnaast zijn in het afgetimmerde deel in de grote kapschuur enkele braak-

ballen van kerkuil (broedvogelsoort met jaarrond beschermde nestplaats) aan-

getroffen. In de kapschuur zelf zijn geen sporen van kerkuil aangetroffen. In 

het afgetimmerde deel is geen nest van kerkuil aangetroffen en gezien het 

ontbreken van geschikte plekken ook niet te verwachten. Omdat dit deel van 

de kapschuur alleen toegankelijk is als de deur van deze ruimte open is, is de 

aanwezigheid van braakballen van kerkuil op deze locatie enigszins verwonder-

lijk. Vermoedelijk heeft de deur tijdelijk opengestaan een heeft een exem-

plaar van kerkuil de locatie hooguit enkele malen bezocht.  

 

Verblijfplaatsen van andere broedvogels met een jaarrond beschermde nest-

plaats, zijn niet in de te slopen gebouwen aangetroffen en worden wegens het 

ontbreken van geschikt biotoop niet verwacht. Mogelijk komt een soort als 

huismus wel tot broeden in de te behouden woning. 

 

Door de sloop van de kapschuur verdwijnt de uitkijkpost van torenvalk. De kast 

voor torenvalk wordt verplaatst naar het gebouw waar de kapschuur aan vast-

zit. Op deze wijze blijft een uitkijkpost en eventuele broedlocatie voor de 

soort beschikbaar. Als gevolg van de plannen verdwijnt geen verblijfplaats of 

essentieel leefgebied van kerkuil. Het broed- en foerageergebied van de ande-

re genoemde vogelsoorten zal deels veranderen als gevolg van de ontwikkelin-

gen. De nieuwe situatie is echter ook geschikt voor de genoemde broedvogels. 

Indien de werkzaamheden tijdens het broedseizoen worden opgestart, kunnen 

nesten van broedvogels worden verstoord. 

 

Ten aanzien van vogels dient bij uitvoering van werkzaamheden rekening te 

worden gehouden met het broedseizoen van vogels. Verstoring van broedgeval-

len van vogels dient te worden voorkomen (artikel 11 Ffw). Voor de hiervoor 

besproken vogelsoorten kan dit plaatsvinden door werkzaamheden buiten de 

broedperiode van aanwezige soorten uit te voeren. Voor het broedseizoen 

wordt geen standaardperiode gehanteerd in het kader van de Ffw. Van belang 

is of een broedgeval aanwezig is, ongeacht de periode. Voor de meeste vogels 

geldt dat het broedseizoen ongeveer van 15 maart tot 15 juli duurt. 

 

Wanneer de werkzaamheden tijdens het broedseizoen worden opgestart dient 

het terrein voor aanvang van de werkzaamheden door een deskundige te wor-

den onderzocht op het voorkomen van broedvogels. Wanneer broedvogels wor-

den aangetroffen, moeten de werkzaamheden worden uitgesteld of moet rond 

het nest een 'werkvrije' zone in acht worden genomen. In deze zone mag dan 

niet worden gewerkt teneinde verstoring van de broedende vogel(s) te voor-

komen. 

EFFECTEN 

TOETSING 
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4 . 5   

A m f i b i e ë n  

Uit de gegevens van Quickscanhulp.nl (zie bijlage 2) blijkt dat uit de omgeving 

van het plangebied waarnemingen bekend zijn van de streng beschermde hei-

kikker. Het betreft een kritische soort waarvoor in het plangebied en directe 

omgeving geen geschikt habitat aanwezig is. De betreffende waarneming van 

heikikker is vermoedelijk afkomstig uit de omgeving van Kallenbroek, gelegen 

ten noordoosten van het plangebied. In de noord-zuid lopende watergang kun-

nen enkele algemene en licht beschermde amfibieën zoals bruine kikker, bas-

taardkikker en gewone pad voortplantend en/of overwinterend voorkomen. 

Tevens vormen de ruige delen van het plangebied geschikt overwinteringsbio-

toop. 

 

Door de beoogde ontwikkelingen zal het plangebied als leefgebied voor amfi-

bieën nagenoeg niet veranderen. De watergang blijft behouden en de hoeveel-

heid groenstructuren (overwinteringsbiotoop) zal toenemen. Bij de 

werkzaamheden kunnen echter wel (overwinterings)verblijfsplaatsen worden 

vernietigd en/of verstoord. Ook kunnen tijdens de werkzaamheden enkele 

exemplaren worden gedood. 

 

Op basis van het veldbezoek en de geraadpleegde bronnen is een voldoende 

beeld van de soortengroep amfibieën ontstaan. In het plangebied komen enke-

le licht beschermde soorten voor. Vaste verblijfplaatsen van deze soorten kun-

nen worden vernietigd en verstoord (artikel 11) als gevolg van de 

ontwikkelingen. Ook kunnen enkele exemplaren worden gedood (artikel 9). In 

het geval van ruimtelijke ontwikkelingen geldt voor licht beschermde soorten 

een vrijstelling voor de artikelen 9 tot en met 11. Aan deze vrijstelling zijn 

geen aanvullende eisen gesteld. In het kader van de voorgenomen activiteiten 

is een ontheffingsaanvraag voor deze soorten niet aan de orde. Wel blijft de 

zorgplicht van toepassing. 

4 . 6   

R e p t i e l e n  

Uit de gegevens van Quickscanhulp.nl (zie bijlage 2) blijkt dat uit de omgeving 

van het plangebied waarnemingen bekend zijn van de middelzwaar bescherm-

de levendbarende hagedis en de streng beschermde hazelworm en ringslang. 

Naar verwachting komen deze soorten voor in de omgeving van Kallenbroek, 

gelegen ten noordoosten van het plangebied. Binnen het plangebied is geen 

geschikt leefgebied voor deze en andere reptielen aanwezig. Er worden der-

halve geen reptielen binnen het plangebied verwacht. 

 

INVENTARISATIE 

EFFECTEN 

TOETSING 

INVENTARISATIE 

EFFECTEN/CONCLUSIE 



132.16.07.00.00 - Advies Natuurwaarden Hoog Achterveld - 17 december 2015 
 

20 

Op basis van het veldbezoek en de geraadpleegde bronnen is een voldoende 

beeld van de soortengroep reptielen ontstaan. Als gevolg van de ontwikkelin-

gen worden geen effecten op reptielen verwacht. 

4 . 7   

V i s s e n  

Tijdens het veldonderzoek zijn bij een bemonstering van de noord-zuid lopen-

de watergang geen vissen aangetroffen. Wat gezien de periode van het jaar
2
 te 

verwachten is. Naar verwachting komen hier wel enkele vissoorten zoals tien-

doornige stekelbaars en mogelijk ook de middelzwaar beschermde kleine mod-

derkruiper.  

 

Op basis van het veldbezoek en de geraadpleegde bronnen is een onvoldoende 

beeld van het voorkomen van beschermde vissoorten binnen het plangebied 

ontstaan. Aangezien in de watergang (met permanent oppervlaktewater) geen 

werkzaamheden worden uitgevoerd, zijn als gevolg van de ontwikkelingen op 

voorhand geen effecten op beschermde soorten te verwachten. 

4 . 8   

D a g v l i n d e r s  

Door het huidige gebruik (maaien en intensieve begrazing) is het plangebied 

geen hoogwaardig leefgebied voor dagvlinders. In het plangebied komen wel 

enkele nectar- en waardplanten voor van algemene, niet beschermde soorten 

zoals kleine vos en klein koolwitje. Op basis van Quickscanhulp.nl kan de 

streng beschermde heideblauwtje in de omgeving van het plangebied worden 

verwacht. Het plangebied heeft geen waarde voor deze soort. Naar verwach-

ting komt deze soort voor in de omgeving van Kallenbroek, gelegen ten noord-

oosten van het plangebied. 

 

Op basis van het veldbezoek en de geraadpleegde bronnen is een voldoende 

beeld van de soortengroep dagvlinders ontstaan. Als gevolg van de ontwikke-

lingen worden geen effecten op beschermde soorten verwacht. 

4 . 9   

L i b e l l e n  

Binnen het plangebied is geen geschikt leefgebied voor beschermde libellen 

aanwezig; daarnaast zijn uit de omgeving van het plangebied ook geen waar-

nemingen van beschermde libellen bekend (2, 3). Er worden derhalve geen 

beschermde libellen binnen het plangebied verwacht. 

                                                   
2 Het veldbezoek heef plaatsgevonden in de winter; in de periode waarin vissen zich verplaat-

sen naar diepere delen van oppervlaktewater en daardoor moeilijker te inventariseren zijn. 

INVENTARISATIE 

EFFECTEN/CONCLUSIE 

INVENTARISATIE 

EFFECTEN/CONCLUSIE 

INVENTARISATIE 
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Op basis van het veldbezoek en de geraadpleegde bronnen is een voldoende 

beeld van de soortengroep libellen ontstaan. Als gevolg van de ontwikkelingen 

worden geen effecten op beschermde soorten verwacht. 

4 . 1 0   

O v e r i g e  o n g e w e r v e l d e n  

Met het oog op de aanwezige biotopen en het voorkomen/de verspreiding in 

Nederland worden binnen en direct rond het plangebied geen beschermde 

overige ongewervelde soorten (zoals waterroofkevers en mieren) verwacht. 

 

Op basis van het veldbezoek is een voldoende beeld van de soortengroep ont-

staan. Als gevolg van de ontwikkelingen worden geen effecten op beschermde 

soorten verwacht. 

EFFECTEN/CONCLUSIE 

INVENTARISATIE 

EFFECTEN/CONCLUSIE 





 

  
132.16.07.00.00 - Advies Natuurwaarden Hoog Achterveld - 17 december 2015 
 
 23 

5 5  C o n c l u s i e  e n  

c o n s e q u e n t i e s  

5 . 1   

B e s c h e r m d e  g e b i e d e n  

Beschermde gebieden in het kader van de Nbw 1998 liggen op ruime afstand 

van het plangebied en zijn hiervan gescheiden door bebouwing en infrastruc-

tuur. Daarnaast ligt het plangebied niet in de EHS. Gezien de aard van de in-

grepen zijn geen negatieve effecten op deze gebieden te verwachten. Voor 

deze activiteit is daarom geen vergunning op grond van de Nbw 1998 nodig. De 

activiteit is op het punt van de EHS niet in strijd met de Provinciale omge-

vingsverordening van de provincie Utrecht. De gronden van het totale plange-

bied zijn aangewezen als Groene contour. In een afzonderlijke notitie wordt 

hier uitgebreider aandacht besteed. 

5 . 2   

B e s c h e r m d e  s o o r t e n  

Uit het onderzoek komt naar voren dat binnen het plangebied verschillende 

beschermde soorten zijn aangetroffen, dan wel dat de aanwezigheid hiervan 

kan worden verwacht. Wanneer rekening gehouden wordt met het broedsei-

zoen van vogels (zie voorwaarden paragraaf 4.4) worden op voorhand in het 

kader van de Ffw geen ontheffingsplichtige handelingen verwacht.  

 

Voor de aanwezige licht beschermde soorten (grondgebonden zoogdieren en 

amfibieën) geldt een vrijstelling van de verboden in het geval van ruimtelijke 

ontwikkelingen. Aan deze vrijstelling zijn geen aanvullende eisen gesteld. Wel 

blijft de zorgplicht van toepassing. 

5 . 3   

U i t v o e r b a a r h e i d  

Uit het onderzoek naar effecten op beschermde natuurwaarden blijkt dat de 

aanwezige natuurwaarden geen belemmeringen vormen voor de uitvoerbaar-

heid van het bestemmingsplan. Deze conclusie geldt voor de beschermde ge-

bieden, beschermde soorten en de noodzaak van ontheffingen.  

 

Gezien de aangetroffen soorten en de in dit rapport opgenomen voorziene 

plannen en activiteiten behoudt dit onderzoek drie jaar zijn geldigheid voor 



132.16.07.00.00 - Advies Natuurwaarden Hoog Achterveld - 17 december 2015 
 

24 

een wettelijke of juridische procedure. Dit betreft een ontheffingsaanvraag 

voor de Flora- en faunawet of een besluit waarop de Algemene wet bestuurs-

recht van toepassing is (o.a. een besluit voor de Wro). Bij aanpassingen van 

het oorspronkelijke plan en veranderingen in de terreinomstandigheden van 

het plangebied, die kunnen leiden tot andere inzichten met betrekking tot 

natuurwaarden, zal een actualisatie van het onderzoek moeten plaatsvinden. 

Dit geldt ook wanneer het beleid voor beschermde gebieden in de omgeving 

verandert. 
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6 6  B r o n n e n  

6 . 1   

V e l d b e z o e k  

Het plangebied en omgeving is op 2 december 2015 door mevrouw ing. J.G. 

Lindenholz bezocht om een indruk te krijgen van het terrein en het voorkomen 

van planten- en diersoorten. Tijdens dit bezoek is het permanente oppervlak-

tewater met behulp van een fijnmazig schepnet (standaardmodel RAVON) be-

monsterd op het voorkomen van deze beschermde vissoorten. Alle monsters 

zijn ter plaatse uitgezocht. De eventueel gevangen vissen zijn daarbij gede-

termineerd en op de vanglocatie teruggezet. 

 

De weersomstandigheden tijdens het veldbezoek waren bewolkt, droog met 

een maximumtemperatuur van 11 °C en een zwakke zuidwestenwind.  

6 . 2   

G e g e v e n s  

1. www.natuurloket.nl. Het Natuurloket is een onafhankelijke informatie-

makelaar die gegevens over beschermde soorten toegankelijk maakt. 

Deze gegevens zijn afkomstig uit de nationale Databank Flora en Fauna 

(NDFF). Het is een initiatief van onder meer de Gegevensautoriteit Na-

tuur en de Vereniging Onderzoek Flora en Fauna (VOFF). 

2. www.quickscanhulp.nl. Quickscanhulp.nl is een internetapplicatie die 

gegevens over beschermde soorten van de laatste vijf jaar in een aan te 

geven gebied toegankelijk maakt. Deze gegevens zijn afkomstig uit de 

nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). Het is een initiatief van on-

der meer de Gegevensautoriteit Natuur en de organisaties binnen de 

VOFF (www.natuurloket.nl). 

3. www.telmee.nl. Telmee.nl is het invoerportaal van de landelijke Parti-

culiere Gegevensbeherende Organisaties (PGO's). Op de site is tevens 

verspreidingsinformatie van planten en dieren te vinden. 

6 . 3   

L i t e r a t u u r  

4. Broekhuizen, S., B. Hoekstra, V. van Laar, C. Smeenk, J.B.M. Thissen, 

Atlas van de Nederlandse zoogdieren (verspreidingsperiode 1970-1988), 

Stichting Uitgeverij KNNV, Utrecht 1992. 

VERKENNEND VELDBEZOEK 
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5. Stichting RAVON, Waarnemingenoverzicht 2013 (verspreidingsperiode 

2004-2013), bijlage bij RAVON 55, jaargang 16 (4). 

6. Twisk, P., A. van Diepenbeek, J.P Bekker, Veldgids Europese zoogdie-

ren, Stichting Uitgeverij KNNV, Zeist 2010. 

7. Waarnemingenverslag 2007 'Dagvlinders, libellen en sprinkhanen' (ver-

spreidingsperiode 1999-2006), EIS-Nederland, De Vlinderstichting en de 

Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie. 

 



 

 

B i j l a g e n  

1. Wet- en regelgeving natuurwaarden 

2. Opgave van Quickscanhulp.nl 

 





 

 

B i j l a g e  1 .  W e t -  en  r e g e l g e v i n g  n a t u u r w aa r d e n  

 

Relevante wetgeving met betrekking tot soortenbescherming betreft de Flora- 

en faunawet. Relevante wet- en regelgeving met betrekking tot gebiedsbe-

scherming betreft de Natuurbeschermingswet 1998 en het beschermingsregime 

van de Ecologische Hoofdstructuur. In het navolgende wordt een toelichting op 

deze wet- en regelgeving gegeven. 

 

F l o r a -  en  f au n a w et  

Op 1 april 2002 is de Flora- en faunawet in werking getreden. Het soortenbe-

leid uit de Vogelrichtlijn van 1979 en de Habitatrichtlijn van 1992 van de Euro-

pese Unie is hiermee in de nationale wetgeving verwerkt. 

 

Achter de Flora- en faunawet staat het idee van de zorgplicht voor in het wild 

levende dieren en planten (zowel beschermde als onbeschermde) en hun 

leefomgeving. Die zorgplicht houdt in ieder geval in dat iedereen die weet of 

redelijkerwijs kan vermoeden dat zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen 

heeft voor flora of fauna, verplicht is dergelijk handelen achterwege te laten. 

Diegene moet alle maatregelen nemen die redelijkerwijs van hem kunnen wor-

den verwacht om die nadelige gevolgen te voorkomen, zoveel mogelijk te be-

perken of ongedaan te maken (artikel 2). 

 

Volgens de Flora- en faunawet is het verboden om beschermde planten te ver-

wijderen of te beschadigen (artikel 8), beschermde dieren te doden, te ver-

wonden, te vangen (artikel 9) of opzettelijk te verontrusten (artikel 10) en 

voortplantings- of vaste rust- en verblijfplaatsen te beschadigen (artikel 11). 

Ook het rapen of beschadigen van eieren van beschermde dieren is verboden 

(artikel 12). Tevens moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat 

enkele van deze verboden indirect worden overtreden door aantasting van 

bijvoorbeeld het foerageergebied en migratieroutes. 

 

Beschermd zijn de inheemse zoogdieren (met uitzondering van huismuis, brui-

ne rat en zwarte rat), alle inheemse vogels, amfibieën en reptielen, sommige 

planten, vissen, vlinders, libellen, kevers en mieren en rivierkreeft, wijngaard-

slak en Bataafse stroommossel. 

 

Op 23 februari 2005 is de AMvB 2004 betreffende artikel 75 van de Ffw in wer-

king getreden. Deze AMvB deelt de in Nederland beschermde soorten in drie 

beschermingsregimes in. In de 'Lijst van alle soorten beschermd onder de Flo-

ra- en faunawet' worden de soorten ingedeeld in drie tabellen. Het gaat hierbij 

om algemene soorten (soorten uit tabel 1), overige soorten (soorten uit tabel 

2) en strikt beschermde soorten (soorten uit tabel 3). Om verwarring te voor-

komen, wordt in dit rapport respectievelijk de benaming licht, middelzwaar en 

streng beschermd gehanteerd. 

 

 

 

ZORGPLICHT 

VERBODEN 

BESCHERMDE SOORTEN 

BESCHERMINGSREGIMES 



 

 

Licht beschermde soorten (algemene soorten) zijn in Nederland zo algemeen 

voorkomend dat wordt aangenomen dat ruimtelijke ontwikkelingen de gunstige 

staat van instandhouding van deze soorten niet negatief beïnvloeden. Voor 

deze soorten geldt een vrijstelling voor de artikelen 8 tot en met 12 van de 

Ffw. Aan deze vrijstelling zijn geen aanvullende eisen gesteld. De verboden, 

bedoeld in artikel 9 tot en met 11 van de wet, gelden in het geheel niet ten 

aanzien van mol, bosmuis en veldmuis. Daarnaast gelden ze niet ten aanzien 

van huisspitsmuis voor zover dit dier zich in of op gebouwen of daarbij beho-

rende erven of roerende zaken bevindt. 

 

Voor middelzwaar beschermde soorten (overige soorten) en vogels geldt een 

vrijstelling in het kader van de Ffw, mits wordt gewerkt volgens een door het 

Ministerie van Economische Zaken goedgekeurde gedragscode (zie hierna). 

Deze gedragscode moet door de sector of de ondernemer zelf worden opge-

steld en ingediend voor goedkeuring. Zolang geen gedragscode is opgesteld, 

moet voor verstoring van de soorten ontheffing worden aangevraagd. Toet-

singscriteria voor het verlenen van een ontheffing bij middelzwaar beschermde 

soorten zijn: 

- de activiteit mag er niet voor zorgen dat afbreuk wordt gedaan aan de 

gunstige staat van instandhouding van de soort; 

- de activiteit moet een redelijk doel dienen. 

 

Ontheffing voor streng beschermde soorten en vogels wordt alleen verleend 

onder strikte voorwaarden. De algemene beleidslijn hierbij is dat de ingrepen 

zodanig worden gemitigeerd dat er geen effecten zijn te verwachten op het 

goede voortbestaan van de soort op de locatie van de ingreep. Toetsingscrite-

ria voor het verlenen van een ontheffing zijn: 

- er mag geen andere bevredigende oplossing voor de geplande activiteit 

zijn; 

- de activiteit mag er niet voor zorgen dat afbreuk wordt gedaan aan de 

gunstige staat van instandhouding van de soort; 

- er moet een in of bij de wet genoemd belang zijn; 

- er wordt zorgvuldig gehandeld; 

- er vindt geen benutting of economisch gewin plaats. 

 

Ten behoeve van een ontheffingsaanvraag artikel 75 Ffw dient een activitei-

tenplan te worden opgesteld. In het activiteitenplan worden het doel van de 

aanvraag en een uitgebreide onderbouwing van de activiteit beschreven. Het 

vormt de basis van de beoordeling door de Rijksdienst voor Ondernemend Ne-

derland van het Ministerie van Economische Zaken. 

 

Wanneer door middel van het nemen van mitigerende maatregelen een ver-

bodsovertreding wordt voorkomen, kan het eveneens goed zijn om een activi-

teitenplan op te stellen om het 'zorgvuldig werken' vast te leggen. Dit 

activiteitenplan kan via de aanvraagprocedure voor een ontheffing artikel 75 

Flora- en faunawet ter beoordeling aan de Rijksdienst voor Ondernemend Ne-

derland worden voorgelegd. Hierbij wordt dan ingezet op een goedkeuring van 

TABEL 1 

TABEL 2 

TABEL 3 

ACTIVITEITENPLAN 

AFWIJZING 



 

 

de maatregelen, maar een afwijzing van de ontheffingsaanvraag. Door uitvoe-

ring van de maatregelen die in het activiteitenplan zijn beschreven, wordt een 

overtreding van de Ffw namelijk voorkomen en is een ontheffing niet nodig. 

 

Een gedragscode is een document waarin wordt aangegeven hoe bij het uitvoe-

ren van activiteiten of werkzaamheden schade aan beschermde planten en 

dieren wordt voorkomen of tot een minimum wordt beperkt. Ook wordt in de 

gedragscode aangegeven hoe in de praktijk zorgvuldig wordt gehandeld. 

 

Om te voldoen aan de onderzoeksverplichting naar andere eventueel belem-

merende regelgeving zoals gesteld in artikel 3.1.6 Bro, is het voldoende dat 

een ecoloog vaststelt dat er geen ontheffingen volgens artikel 75 Ffw nodig 

zijn of dat deze kunnen worden verkregen (ABRvS 23 augustus 2006). Dit oor-

deel is geldig wanneer het is gebaseerd op goed onderzoek en juridisch na-

volgbaar is gedocumenteerd, zoals in voorliggende rapportage is gebeurd. De 

begrippen 'ecoloog', 'goed onderzoek' en 'rapportage' zijn beschreven in de 

'Handreiking Flora- en faunawet, 31 oktober 2008' van de Dienst Landelijk Ge-

bied. 

 

N a tu u r b e s ch e r m i n g sw e t  1 99 8  

De Natuurbeschermingswet uit 1967 voldeed niet meer aan de eisen die inter-

nationale verdragen en Europese verordeningen aan natuurbescherming stel-

len. Daarom is op 1 oktober 2005 de Nbw 1998 van kracht geworden, die de 

gebiedsbescherming van nationaal begrensde natuurgebieden bundelt. Daar-

mee zijn de bepalingen vanuit de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn in 

de Nbw 1998 verwerkt. 

 

De volgende gebieden worden aangewezen en beschermd op grond van de Nbw 

1998: 

- Natura 2000-gebieden (Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden); 

- staatsnatuurmonumenten en beschermde natuurmonumenten; 

- Wetlands. 

Verder is deze wet de basis voor het nationale Natuurbeleidsplan (structuurvi-

sie) waarin de Ecologische Hoofdstructuur is geregeld. 

 

Voor activiteiten of projecten die schadelijk zijn voor de beschermde natuur 

geldt een vergunningplicht. Hierdoor is in Nederland een zorgvuldige afweging 

gegarandeerd bij projecten die gevolgen kunnen hebben voor natuurgebieden. 

Meestal verlenen Gedeputeerde Staten van de provincies de vergunningen, 

maar bij landsbelangoverschrijdende gebieden doet de minister van Economi-

sche Zaken dit. 

 

Bij projecten, plannen en activiteiten in of in de omgeving van een beschermd 

gebied moet in een vooroverleg tussen het bevoegd gezag en de initiatiefne-

mer (samen met zijn ecologisch adviseur), worden ingeschat of de voorgestane 

ontwikkeling een significant negatief effect op dit gebied tot gevolg kan heb-

ben. In deze oriëntatiefase vindt een globale toetsing plaats, de zogenaamde 

GEDRAGSCODE 

BEOORDELING 

BESCHERMDE GEBIEDEN 

VERGUNNING 

ORIËNTATIEFA-

SE/VOORTOETS 



 

 

voortoets, waardoor een indicatie van de mogelijke negatieve gevolgen wordt 

verkregen. Op deze manier kan worden bepaald hoe de verdere procedure 

dient te worden doorlopen en of vergunningverlening aan de orde is. Het be-

vordert de voortgang van het proces wanneer de initiatiefnemer een aantal 

globale onderzoeksgegevens voor dit vooroverleg aanlevert. In voorliggend 

rapport heeft de ecoloog die gegevens beschreven.  

 

Wanneer er geen wetenschappelijke zekerheid bestaat dat er geen significant 

negatief effect is, moet een passende beoordeling worden uitgevoerd. Indien 

er mogelijk wel een negatief effect is, maar dit zeker niet significant is, moet 

een verslechterings- en verstoringstoets worden gedaan. Voor beide toetsen 

moet de initiatiefnemer de gegevens aanleveren in de vorm van een Nbw-

rapport. Het bevoegd gezag toetst deze rapportage op verzoek van de initia-

tiefnemer. In beginsel verleent het bevoegd gezag alleen een vergunning als 

zekerheid is verkregen dat de activiteit de natuurlijke kenmerken van het 

gebied niet aantast. Indien een gebied alleen of mede op grond van een eerde-

re aanwijzing als natuurmonument is aangewezen, geldt voor dat zelfstandige 

gebied of voor die specifieke aanwijzingscriteria een lichter afwegingskader 

met een zekere bestuurlijke vrijheid. 

 

Wanneer het bevoegd gezag een passende beoordeling nodig acht, moet reke-

ning worden gehouden met de ADC-criteria. Het project moet dan achtereen-

volgens worden beoordeeld op: mogelijke (A) alternatieven, (D) dwingende 

reden van groot openbaar belang en verplichte (C) compensatie. Veel projec-

ten zullen niet aan deze criteria voldoen. Het kan daarom gunstig zijn om bij 

twijfel over effecten een uitgebreider vooronderzoek te doen in de vorm van 

een natuurbeschermingswetonderzoek. Een interactief proces tussen de onder-

zoekers, de initiatiefnemer en zijn ontwerpers, biedt daarnaast de mogelijk-

heid om het plan zo bij te stellen dat significant negatieve effecten worden 

voorkomen. 

 

De omvang van de effecten wordt getoetst aan de instandhoudingsdoelstellin-

gen van het betreffende beschermd gebied. Deze doelstellingen zijn of worden 

opgenomen in de aanwijzingsbesluiten en de beheerplannen. In het aanwij-

zingsbesluit van een Natura 2000-gebied staat vanwege welke soorten en habi-

tatten en om welke reden het gebied is aangewezen. De 

instandhoudingsdoelstellingen van een gebied mogen niet worden geschaad. 

 

Voor alle Natura 2000-gebieden moeten beheerplannen worden opgesteld. In 

een beheerplan wordt vastgelegd hoe en wanneer de doelen voor een gebied 

worden gehaald (instandhoudingsdoelstellingen). Activiteiten in en rondom 

Natura 2000-gebieden (landbouw, recreatie, waterbeheer) die negatieve effec-

ten op de natuur(doelen) hebben, kunnen ook in het beheerplan worden gere-

geld, waarmee een integrale aanpak wordt bewerkstelligd. Een beheerplan 

moet binnen drie jaar na aanwijzing als Natura 2000-gebied worden vastge-

steld. 

 

VERGUNNINGSAANVRAAG 

ADC-CRITERIA 

INSTANDHOUDINGSDOELEN 
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E c o lo g i s ch e  H o o fd s t r u c tu u r  

De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is een samenhangende structuur van ge-

bieden met een speciale natuurkwaliteit (doelen). De EHS moet biodiversiteit 

en duurzame natuurkwaliteit in Nederland waarborgen. De EHS is een beleids-

concept dat zijn wortels heeft in het Nationaal Natuurbeleidsplan van 1990. In 

de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) staan de plannen van de 

rijksoverheid met betrekking tot de EHS. Provincies zijn verantwoordelijk voor 

de realisering van de EHS. In de Provinciale Structuurvisie en Provinciale Ruim-

telijke Verordening is dit als beleidsdoel opgenomen. 

 

De EHS bestaat uit: 

- bestaande natuurgebieden; 

- toekomstige natuurgebieden; 

- beheergebieden. 

 

Voor de EHS geldt het beschermings- en compensatieregime uit de Nota Ruim-

te, zoals uitgewerkt in de Spelregels EHS (Beleidskader voor compensatiebe-

ginsel, EHS-saldobenadering en herbegrenzen EHS). In het geval van een 

ruimtelijke procedure worden ingrepen bij EHS-gebieden door het bevoegd 

gezag, het college van Gedeputeerde Staten van de provincie, getoetst. We-

zenlijke kenmerken en waarden van de EHS mogen niet worden aangetast. 

Aantasting wordt alleen verdedigbaar geacht als aantoonbaar is dat het project 

van groot openbaar belang is en er geen redelijk alternatief bestaat. Hier geldt 

het zogenaamde 'nee, tenzij'-principe. De aantasting moet zoveel mogelijk 

worden gemitigeerd. Restschade moet worden gecompenseerd. 

 

BESCHERMDE GEBIEDEN 

BESCHERMING 



 

 

B i j l a g e  2 .  O pg av e  v an  Q u i c k s c an h u lp . n l  

 

Bekende verspreiding van soorten ten opzichte van het plangebied – levering uit de Nati-

onale Database Flora en Fauna 

Disclaimer - De Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) is de meest omvangrijke landelijke informatie-

bron van verspreidingsgegevens en bevat betrouwbare waarnemingen van planten en dieren in een bepaald 

gebied. Het systeem is in opbouw, nieuwe gegevens worden met regelmaat toegevoegd. Alle gegevens in 

de NDFF zijn door de Gegevensautoriteit Natuur gevalideerd. Nader (veld-)onderzoek kan noodzakelijk zijn 

om aanwezigheid van een soort te bevestigen of uit te sluiten. 

© NDFF - quickscanhulp.nl 24-11-2015 09:33:06 

    

Soort Soortgroep Bescherming Afstand 

Levendbarende hagedis Reptielen tabel II 0 - 1 km 

Beenbreek Vaatplanten tabel II 0 - 1 km 

Gevlekte orchis Vaatplanten tabel II 0 - 1 km 

Kleine zonnedauw Vaatplanten tabel II 0 - 1 km 

Klokjesgentiaan Vaatplanten tabel II 0 - 1 km 

Parnassia Vaatplanten tabel II 0 - 1 km 

Ronde zonnedauw Vaatplanten tabel II 0 - 1 km 

Spaanse ruiter Vaatplanten tabel II 0 - 1 km 

Eekhoorn Zoogdieren tabel II 0 - 1 km 

Heikikker Amfibieën tabel III 0 - 1 km 

Heideblauwtje Insecten - Dagvlinders tabel III 0 - 1 km 

Hazelworm Reptielen tabel III 0 - 1 km 

Ringslang Reptielen tabel III 0 - 1 km 

Boomvalk Vogels tabel III 0 - 1 km 

Buizerd Vogels tabel III 0 - 1 km 

Gierzwaluw Vogels tabel III 0 - 1 km 

Grote Gele Kwikstaart Vogels tabel III 0 - 1 km 

Havik Vogels tabel III 0 - 1 km 

Huismus Vogels tabel III 0 - 1 km 

Kerkuil Vogels tabel III 0 - 1 km 

Ooievaar Vogels tabel III 0 - 1 km 

Roek Vogels tabel III 0 - 1 km 

Sperwer Vogels tabel III 0 - 1 km 

Steenuil Vogels tabel III 0 - 1 km 

Wespendief Vogels tabel III 0 - 1 km 

Zwarte Wouw Vogels tabel III 0 - 1 km 

Boommarter Zoogdieren tabel III 0 - 1 km 

Das Zoogdieren tabel III 0 - 1 km 
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Notitie 
  

Opdrachtgever: Kopersgroep Hoogachterveld projectnummer: 1321607000000 

  

Onderwerp: Akoestisch onderzoek Hessenweg 234A te Achterveld 

Datum: 27-01-2016 

 

 

Inleiding 

In opdracht van de Kopersgroep Hoogachterveld is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de 

geluidsbelasting vanwege het wegverkeerslawaai op de te realiseren woningen aan de Hessenweg 

te Achterveld.  

De Wet geluidhinder beschouwt een woning als een zogenaamd geluidsgevoelig gebouw. Onder-

zocht dient te worden of toetsing aan de Wet geluidhinder dient plaats te vinden. 

 

Wet geluidhinder 

In artikel 74 van de Wet geluidhinder is bepaald dat zich langs alle wegen een geluidszone bevindt, 

uitgezonderd: 

- de wegen die zijn gelegen binnen een als woonerf aangeduid gebied; 

- de wegen waarop een maximumsnelheid geldt van 30 km/uur. 

1 Buiten de bebouwde kom bedraagt de zonebreedte voor tweestrookswegen die aan weerszijden 

van de weg, gerekend vanuit de wegas, in acht moet worden genomen 250 m. Binnen de bebouwde 

kom bedraagt deze afstand 20 m. In geval van het realiseren van geluidsgevoelige bebouwing bin-

nen deze zone dient een akoestisch onderzoek plaats te vinden.  

2 De langs de locatie en binnen de bebouwde kom gelegen Hessenweg kent een maximum snelheid 

van 50 km/uur en derhalve een zone. De te realiseren woningen liggen binnen de zone van deze 

weg en er dient daarom akoestisch onderzoek plaats te vinden. 

 

3 Normen 

4 Behoudens situaties waarbij door Gedeputeerde Staten of burgemeester en wethouders een hogere 

waarde is vastgesteld, geldt voor geluidsgevoelige objecten binnen een zone een ten hoogste toe-

laatbare waarde van 48 dB als geluidsbelasting op de gevel. Bij het voorbereiden van een plan dat 

geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op grond behorende bij een zone, dienen burgemeester en 

wethouders een akoestisch onderzoek in te stellen. 

Indien de geluidsbelasting de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB te boven gaat, 

kunnen burgemeester en wethouders, mits gemotiveerd, in dit geval een hogere waarde vaststel-

len tot maximaal 63 dB (artikel 83 van de Wet geluidhinder). 

 

 

 



 

datum 27-01-2016  projectnummer 1321607000000   2 

 

 

 

 

 

Verkeersintensiteiten 

Bij de berekeningen is gebruikgemaakt van de verkeersprognose van de gemeente Leusden. Hieruit 

blijkt dat de verwachte verkeersintensiteit op de Hessenweg in 2026 ongeveer 4.300 mvt/etmaal 

bedraagt. Verder is van de gemeente de samenstelling van het verkeer en de verdeling over het 

etmaal verkregen. Een en ander is opgenomen in onderstaande tabel. 

 

Verkeersgegevens 

Weg Max. snelheid periode  uur % Verdeling 

   % lv mv zv 

Hessenweg 50 km/u dag 7,00 91.5 4.5 4.0 

  avond 2,53 96.2 1.6 2.2 

  nacht 0,73 90.2 2.2 4.2 

 

Berekeningen 

De berekeningen zijn uitgevoerd met Standaard Rekenmethode II.  

Op grond van artikel 110g van de Wet geluidhinder wordt een aftrek op de geluidsbelasting vanwe-

ge een weg toegepast. De toe te passen aftrek van de geluidsbelasting van de gevel van woningen 

of van andere geluidsgevoelige gebouwen of aan de grens van geluidsgevoelige terreinen bedraagt 

over het algemeen: 

a. 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 

km/uur of meer bedraagt; 

b. 5 dB voor de overige wegen; 

c. 0 dB bij toepassing van de artikelen 3.2 en 3.3 van het Bouwbesluit 2012 en bij toepassing van 

de artikelen 111b, tweede en derde lid, 112 en 113 van de Wet geluidhinder. 

De onder c genoemde aftrek heeft betrekking op het vaststellen van eventuele gevelisolatiemaat-

regelen om de vereiste binnenwaarde te bereiken. 

 

In de berekeningen is op grond van dit artikel 5 dB van de rekenresultaten afgetrokken. De bere-

keningen zijn uitgevoerd op hoogtes gekoppeld aan het op basis van het ontwerp te realiseren 

bouwhoogte.  

Berekend zijn de gevels van de betreffende woningen op waarneemhoogtes van respectievelijk 1,8 

en 4,8 m. De resultaten van deze berekeningen zijn opgenomen in navolgende afbeelding en tabel. 

In de bijlagen zijn de volledige berekeningen opgenomen. 
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Geluidsbelasting waarneempunten in dB inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wet geluidhinder. 

Wnp Bouwlaag Wnp Bouwlaag Wnp Bouwlaag 

 1e 2e  1e 2e  1e 2e 

1.1 48 49 1.2 50 51 1.3 46 47 

2.1 45 nvt 2.2 46 nvt 2.3 42 nvt 

3.1 35 nvt       

4.1 24 30 4.2 40 40    

 

Conclusie berekeningen  

Uit de resultaten blijkt dat de geluidsbelasting op een van de vier de woonlocaties de ten hoogste 

toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB wordt overschreden met maximaal afgerond 3 dB (waar-

neempunt  1.2). Voor deze woning dient een hogere waarde bij het College van Burgemeester en 

Wethouders van de gemeente Leusden te worden aangevraagd. Daarbij zijn mogelijk geluidsisole-

rende maatregelen aan de gevels van deze woning nodig, teneinde te voldoen aan de maximale 

binnenwaarde van 33 dB. Dit wordt bij de beoordeling van het bouwplan getoetst. 
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5 Hogere waarde 

6 Gezocht is naar maatregelen om een hogere waarde procedure te voorkomen overeenkomstig de 

wijze uit het Besluit geluidhinder. De in dit Besluit gestelde voorwaarden hebben betrekking op 

het onvoldoende doeltreffend zijn van de mogelijke bron- en overdrachtsmaatregelen, dan wel op 

het ontmoeten van overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, landschappelijke of financiële 

aard. 

7 In eerste instantie is gekeken naar maatregelen aan en om de weg en daarna aan de uitbreiding. 

Daarbij is gedacht aan het volgende. 

8 - Vergroting afstand bron-waarneempunt 

9 PM. 

10 - Verkeersmaatregelen 

Gelet op het feit dat het hier om een beperkt aantal woningen gaat, is het niet reëel om op 

het betreffende wegvak zogenaamd stil asfalt toe te passen. 

11 Het toepassen van maatregelen, gericht op het terugbrengen van de te verwachten 

geluidsbelasting aan de bron door het verleggen van verkeersstromen behoort niet tot de 

mogelijkheden. De Hessenweg maakt onderdeel uit van het lokale wegennet. Alternatieven 

hiervoor zijn niet voorhanden. 

12 - Maatregelen in het overdrachtsgebied  

13 Het oprichten van schermen en/of wallen voor incidentele geluidsgevoelige gebouwen is om 

stedenbouwkundige en landschappelijke redenen niet gewenst. 

Samengevat kan worden gesteld dat maatregelen aan de weg of in het overdrachtsgebied niet mo-

gelijk zijn.  

 

Maatregelen aan de gevel 

De overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting bedraagt aan de voorgevel 

maximaal 3 dB. Omdat maatregelen aan de weg of tussen de weg en de woningen niet mogelijk 

zijn zullen in de te realiseren woning, indien noodzakelijk, zodanige gevelmaterialen worden toe-

gepast dat de wettelijke binnenwaarde van 33 dB bij gesloten deuren en ramen niet wordt over-

schreden. 
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Bijlagen: 

Rekenbladen akoestisch onderzoek 
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Opbouw model 
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Geluidsbelasting in dB inclusief aftrek ogv artikel 110g Wgh vanwege de Hessenweg 
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Detailgegevens 
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