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Figuur 1.1 Ligging plangebied Convenant Landgoed Den Treek Henschoten
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1 Convenant Den Treek-Henschoten 

Onder de noemer convenant Den Treek- Henschoten werken partijen intensief samen om de groene kwaliteiten van 
Landgoed Den Treek-Henschoten te versterken en in stand te houden. 

Het doel: duurzame instandhouding van een van de grootste landgoederen van Utrecht 

Dit convenant bevat de ambities en afspraken ten aanzien van de duurzame instandhouding van Landgoed Den Treek-
Henschoten. Het achtergronddocument bevat een nadere onderbouwing en uitwerking van de afspraken uit het convenant. 
Met dit convenant is gekozen voor een robuuste groene inrichting met agrarisch gebruik. Daarmee wordt integraal 
uitvoering gegeven aan de doelstellingen voor natuur, ecologische verbindingen, versterking van landschap, duurzame 
grondgebonden landbouw en recreatie. Daarmee wordt een belangrijk onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur, 
inclusief een essentiële schakel in het Groene Valleilint tussen Heuvelrug en Veluwe gerealiseerd.
 
Dit convenant is tot stand gekomen door intensief overleg met betrokken partijen. In het convenant geven partijen aan zich 
in te spannen en samen te werken om het project en de doelstellingen van het convenant te realiseren.

31 januari 2011 

2  Partijen 

1. Gedeputeerde Staten van de Provincie Utrecht, vertegenwoordigd door drs. R.W. Krol, gedeputeerde, daartoe 
gemachtigd in gevolge hun besluit van 8 juli 2008, verder te noemen “de Provincie”

2. Het Landgoed Den Treek-Henschoten B.V. , vertegenwoordigd door de heer mr. C.W. baron Van Boetzelaer van 
Oosterhout, hierna te noemen “het Landgoed”

3  De gemeente Leusden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw A.J.M. Oskam-van Beek, wethouder 
Ruimtelijke Ordening en Buitengebied, daartoe op grond van het bepaalde in artikel 171 lid 2 Gemeentewet gemachtigd 
door mevrouw drs. A. Vermeulen, burgemeester, handelend ter uitvoering van het college besluit d.d. 25 januari 2011, hierna 
te noemen “de Gemeente”

Gezamenlijk te noemen: “partijen”
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Foto: Gerrit De Ruiter
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3 Overwegingen

1. Het Landgoed Den Treek-Henschoten B.V. heeft een visie opgesteld voor de ontwikkeling van het Landgoed. Deze visie 
is door de andere partijen bij deze overeenkomst positief ontvangen en heeft geleid tot de start van de samenwerking. 
2. De Provincie heeft in 2011 het Natuurbeheerplan 2011 provincie Utrecht vastgesteld waarin grote delen van het 
Landgoed als nieuwe natuur of zoekgebied voor nieuwe natuur zijn aangegeven als onderdeel van de Ecologische 
Hoofdstructuur (EHS).
3. De Provincie heeft op 2 juli 2008 het convenant Verdrogingsbestrijding in TOP-gebieden getekend, waarin een aantal 
gebieden binnen het Landgoed Den Treek-Henschoten is aangewezen als gebied waar de verdroging moet worden 
bestreden (zie bijlage 2, maatregelenkaart).
4. Het Waterschap heeft in 2008 het Inrichtingsbeeld Heiligenbergerbeek vastgesteld, zijnde de uitwerking van het 
waterbeheerplan 2004-2007; Water in Beweging, waarin de Heiligenbergerbeek en het Valleikanaal als ecologische 
verbindingszones zijn aangegeven die ook als zodanig worden ingericht en beheerd.
5. De Provincie Utrecht, de Provincie Gelderland en het Ministerie van LNV hebben het Reconstructieplan Gelderse Vallei/
Utrecht-Oost in 2005 vastgesteld. Gemeente Leusden en het Waterschap hebben hiermee ingestemd.
6. De Gemeente Leusden heeft de ontwikkelingsvisie Binnen in het Buitengebied in 2004 vastgesteld.
7. Partijen hebben een convenant uitgewerkt, passend binnen de hiervoor benoemde beleidskaders. De achtergronden, 
behorende bij dit convenant, omschrijven de visie met bijbehorende ambitie en opgaven en is opgenomen in bijlage 1.
8. Uitgangspunten in deze visie zijn het ontwikkelen en versterken van het Groene Valleilint tussen de Heuvelrug en de 
Vallei. Het gebied vormt een belangrijke schakel in de overgang tussen de heuvelrug en de vallei. Daarnaast richt het 
convenant zich op het duurzaam in standhouden van grondgebonden landbouw als een van de dragers van het landschap 
van de vallei en als economische basis van het Landgoed. Qua landschap ligt de nadruk op de beleving van de overgang 
van de heuvelrug naar de vallei. Het Landgoed zal zich inspannen voor recreatie in de vorm van een natuureducatief 
centrum. Daarmee wordt integraal uitvoering gegeven aan doelstellingen voor natuur, ecologische verbindingen, versterking 
van landschap, duurzame grondgebonden landbouw en recreatie. 

4 Partijen komen overeen als volgt: 

Artikel 1 Doel van het convenant 

Partijen spannen zich in om het convenant te realiseren en daarvoor middelen en instrumentarium in te zetten die binnen de 
wettelijke mogelijkheden tot hun beschikking staan.

Artikel 2 Algemene afspraken 

1) De Provincie spant zich in om met de haar ten dienste staande instrumenten bij te dragen aan realisering van het 
convenant.
2) Voor realisering van het convenant is wijziging van het vigerende bestemmingsplan noodzakelijk waarbij omzetting 
plaatsvindt van 70 ha met een agrarische bestemming in een natuurbestemming. Burgemeester en wethouders spannen 
zich in om zo spoedig als mogelijk is deze bestemmingswijziging in procedure te brengen met de realisatie van deze 
wijziging als inzet. 
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3) Op hoofdlijnen is het Landgoed verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen met betrekking tot natuurontwikkeling 
en landbouw. Het Landgoed en de Provincie zijn verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen met betrekking tot 
recreatie op de heuvelrug. Het Landgoed en waterschap Vallei en Eem zijn verantwoordelijk voor de maatregelen m.b.t. 
realisatie van de ecologische verbindingszones langs de beken en de maatregelen in verdroogde natuur. 
4) Partijen spannen zich in om binnen hun begroting middelen voor uitvoering van het Convenant beschikbaar te krijgen.

Artikel 3 Specifieke afspraken met betrekking tot de realisatie

Ter precisering van de maatregelen in het kader van de realisatie EHS en het Groene Valleilint is het 
volgende overeen gekomen:

1. Het Landgoed realiseert uiterlijk voor 2018 70 ha nieuwe natuur via functiewijziging van landbouwgronden. 
2. Het Landgoed vormt 57 ha bestaand bos om tot heide.
3. Het Landgoed werkt mee aan realisatie van natuur- en waterdoelen langs de Heiligenbergerbeek en de stapstenen 
Hopschuur en Baggergat inclusief de natte natuurstrook. Volgens Kaderrichtlijn Water doelstellingen dient deze beek in 
2015 te zijn ingericht. 

Foto: Mart
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4. Natuurontwikkeling (gebruik makend van het subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer) wordt na ondertekening van 
het convenant zo spoedig mogelijk aangevraagd, echter pas nadat er duidelijkheid is over de hoogte van de compensatie 
voor waardeverlies. In de Verklaring van Linschoten heeft het Ministerie van LNV met de natuurbeherende partijen het 
voorstel gedaan om deze vergoeding te verhogen. Dit ligt voor in Brussel. Naar verwachting geeft het Ministerie van EL&I 
begin 2011 duidelijkheid over dit aspect. Mocht blijken dat deze resultaten later bekend zijn, en gunstig uit zouden pakken 
voor het Landgoed, dan zal de provincie Utrecht met Landgoed Den Treek Henschoten B.V. in overleg treden hoe verder te 
gaan.
5. Ten aanzien van problematiek met de Flora- en faunawet bij het beheer van bos- en natuurgebieden hanteert Landgoed 
Den Treek-Henschoten de Gedragscode Natuurbeheer die door het Bosschap is opgesteld. Ondanks zorgvuldige 
voorzorgsmaatregelen erkennen partijen dat onverwachte problemen kunnen optreden in verband met Flora- en 
faunawetgeving. De provincie spreekt de intentie uit dat, mocht deze situatie zich voordoen in relatie tot uitvoering van dit 
convenant, er gezamenlijk wordt gezocht naar constructieve en aanvaardbare oplossingen.
6. Voor de realisatie van een resterende ambitie uit het Natuurbeheerplan van de Provincie Utrecht is op dit moment geen 
financiële ruimte. Eventuele toekomstige afspraken over realisering van resterende opgave zijn gekoppeld aan maatregelen 
en mogelijkheden met betrekking tot de landbouwstructuur en blijven punt van overleg tussen Provincie en Landgoed. 
Landgoed en Provincie zullen gezamenlijk afspraken maken over de financieringsvormen die mogelijk zijn.

Ter precisering van de maatregelen in het kader van de Ruimte voor Ruimte regeling is het volgende 
overeen gekomen:

1. Voor het saneren van bedrijfsgebouwen wordt gebruik gemaakt van de Ruimte voor Ruimte regeling. Dit houdt in dat een 
agrarische bestemming omgevormd kan worden naar een woonbestemming.
2. Het Landgoed saneert uiterlijk in 2013 de intensieve veehouderij op al haar pachtbedrijven.
3. Gezien het aantal vierkante meters dat wordt gesloopt en de meerwaarde van de package-deal voor overheidsdoelen 
t.a.v. EHS, landschap en milieukwaliteit zien de provincie en de Gemeente genoeg aanleiding om saldering toe te passen en 
overeen te komen dat het Landgoed in aanmerking komt voor een bouwrecht van 2.000 m3, te verdelen over maximaal drie 
bouwplaatsen.
4. Richtlijn van de overheid is hierin dat er niet gebouwd wordt binnen EHS.
5. De woningbouwlocaties kunnen worden verdeeld over de volgende locaties: 
 A De Hen (De Ruiter)
 B ’t Waschwater (Reemst). Deze locatie is binnen de EHS gelegen. Toch kan hier een Ruimte voor Ruimte 
  woning binnen het nu nog agrarisch bouwperceel worden gerealiseerd wanneer in het kader van de Ruimte
  voor Ruimte regeling sloop plaatsvindt.
 C Zeisterweg in de gemeente Woudenberg
6. Wanneer meer duidelijkheid bestaat over bouwlocatie C, Zeisterweg, zal de provincie Utrecht het Natuurbeheerplan en 
de Structuurvisie zodanig aanpassen, dat ontwikkeling van deze locatie mogelijk is.
7. Wanneer dit vanuit ruimtelijke kwaliteit acceptabel is kan op de locaties buiten de EHS (A en C) een groter bouwvolume 
worden overwogen tot een maximum van 300 m3 extra, waardoor het totale bouwvolume maximaal 2.300 m3 omvat.
8. Voor de locatie B, ’t Waschwater, is vanwege de beperkte ruimte en de ligging binnen de EHS maatwerk nodig. De 
maximale inhoud van de woning bedraagt hier 660 m3.
9. Overheden spannen zich in om functieverandering en/of nieuwbouw op bovengenoemde locaties mogelijk te maken.
10. Indien woningbouw op één van de bovengenoemde locaties gedurende het traject alsnog geen doorgang kan vinden, 
dan worden voorgestelde alternatieven via een bestuurlijk overleg en zo nodig een “Nee, tenzij” procedure EHS opnieuw 
beoordeeld.
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11. Mocht lid 10 van dit artikel geen oplossing bieden in de zin van het kunnen vinden van een alternatieve locatie, dan 
zullen in nader bestuurlijk overleg de afspraken worden herijkt.

Verplaatsing en samenvoeging grondgebonden agrarisch bedrijf

1. Om milieuwinst te bereiken en een economisch duurzame bedrijfsvoering mogelijk te maken is op het samengevoegde 
bedrijf Davelaar (Heetvelderweg 5) ruimte om, binnen de landschappelijke kaders en in combinatie met sanering van de 
intensieve veehouderij op het Landgoed, een bedrijfsvergroting naar een grondgebonden bedrijf van maximaal 400 nge plus 
140 stuks jongvee te laten plaatsvinden.
2. Gemeente Leusden zal hiervoor de Interimwet stad-en-milieubenadering toepassen.
3. Daarnaast wil de Provincie voor het saneren van de varkenstak en verplaatsen van de locatie Van Doorn (Heetvelderweg 
4, schuin tegenover Heetvelderweg 5) c.q. het samenvoegen met het bedrijf Davelaar, de verplaatsingsregeling 
grondgebonden landbouw toepassen. Deze regeling kent een maximale bijdrage van € 400.000.

Informatiecentrum Landgoed Den Treek-Henschoten
 
1. Vanwege het maatschappelijke belang van het realiseren van een natuureducatief centrum op boerderij ’t Waschwater 
(Reemst) is de Provincie bereid om t.z.t. een financiële bijdrage van maximaal € 200.000,- beschikbaar te stellen (komt 
overeen met 50% cofinanciering).

Foto: GJ Wolfswinkel
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Artikel 4 Afspraken vervolgtraject 

1. Partijen nemen uit eigen beweging het initiatief voor uitvoering van de onderdelen uit het convenant waar zij zelf 
verantwoordelijk voor zijn en dragen actief bij aan de uitvoering van de andere onderdelen van dit project waar zij bij 
betrokken worden. 
2. Het Landgoed doet, binnen de gestelde criteria, een voorstel voor de omvang van de woningen en bijgebouwen op de 
locaties en de ruimtelijke inpassing daarvan.
3. Voor de verdere uitvoering van het convenant wordt geen aparte stuurgroep ingesteld met vertegenwoordigers namens 
de ondertekenende partijen. Een tot twee keer per jaar wordt, op initiatief van projectbureau Stichting Vernieuwing Gelderse 
Vallei een ambtelijk overleg geïnitieerd om de voortgang in uitvoering onderling te bewaken/volgen. Bestuurlijk overleg kan 
op basis van dit ambtelijk overleg worden geïnitieerd. Geschillen of vertragingen in uitvoering kunnen hier aanleiding toe 
geven. 
4. Partijen spreken af elkaar te blijven informeren over de voortgang en financiering van de deelprojecten/maatregelen uit 
het convenant.

Artikel 5 Overleg en geschillen 

1. Partijen treden met elkaar in overleg indien zij hun afspraken niet kunnen nakomen.
2. Partijen treden met elkaar in overleg indien bij uitvoering van het convenant cruciale onderdelen niet realiseerbaar blijken 
te zijn.
3. Partijen treden met elkaar in overleg ingeval van nieuwe ontwikkelingen en onvoorziene omstandigheden.
4. Dit convenant is niet in rechte afdwingbaar.
5. Partijen hebben geconstateerd dat de uitvoering van het convenant nadrukkelijk gewenst en haalbaar is. Een 
financiële belemmering wordt mogelijk gevormd door de bezuinigingen die het Rijk heeft aangekondigd voor de EHS. 
Door deze bezuinigingen zou een probleem kunnen ontstaan t.a.v. de financiële haalbaarheid van de geformuleerde 
natuurdoelstellingen. Wanneer deze situatie zich voordoet zullen de convenantpartijen nadere afspraken maken over de 
consequenties voor de uitvoering van het convenant.

Artikel 6 Opzegging convenant 

1. Elke partij mag dit convenant met een opzegtermijn van drie maanden schriftelijk opzeggen.
2. Nadat een partij dit convenant schriftelijk heeft opgezegd, treden de overige partijen met elkaar in overleg over de 
gevolgen van deze opzegging voor de gemaakte afspraken binnen twee weken nadat de schriftelijke opzegging heeft 
plaatsgevonden. 
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Foto: Cornelie
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Artikel 7 Inwerkingtreding en beëindiging 

1. Dit convenant treedt in werking één dag na ondertekening. 
2. Het convenant eindigt nadat partijen gezamenlijk besloten hebben dat de uitvoering gerealiseerd is en in ieder geval 10 
jaar na ondertekening. 

Artikel 8 Bijlagen 

De in bijlage 1 opgenomen Achtergronden maken integraal onderdeel uit van dit convenant. In bijlage 2 is opgenomen de 
maatregelenkaart.

Aldus overeengekomen,

1. Gedeputeerde Staten van de Provincie Utrecht, drs. R.W. Krol.

2. Het Landgoed Den Treek-Henschoten B.V. , de heer mr. C.W. baron Van Boetzelaer van Oosterhout.

3  De gemeente Leusden, mevrouw A.J.M. Oskam-van Beek.

Leusden, 31 januari 2011. 
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Convenant Den Treek-Henschoten

DEEL: Achtergronden
31 januari 2011

Voor akkoord Landgoed Den Treek-Henschoten d.d………………….

Voor akkoord Provincie Utrecht d.d…………..

Voor akkoord Gemeente Leusden d.d……………
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1 Aanleiding
Landgoed Den Treek-Henschoten is een modern landgoed dat integraal is ingebed in zijn omgeving en binnen de regio 
verschillende functies vervult voor ecologie, landbouw, recreatie, toerisme en waterbeheer. Het Landgoed ligt - vanuit het 
perspectief van ecologie en recreatie - op een uitermate strategische plek op de overgang tussen de Utrechtse Heuvelrug 
en de Gelderse Vallei, nabij stedelijke gebieden van Amersfoort en Leusden. Het Landgoed is uitstekend bereikbaar vanaf 
de rijksweg A28 en de provinciale wegen N224, N226 en N227. In deze drukke omgeving biedt het Landgoed de nodige 
ruimte en rust voor behoud en ontwikkeling van ecologische waarden en recreatief medegebruik. 
Het Landgoed is bijna 2.000 ha groot en ligt vrijwel geheel in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Het Landgoed is het 
grootste aaneengesloten particuliere bos- en natuurgebied op de Utrechtse Heuvelrug en vormt een cruciale natuurschakel 
tussen de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe, ook wel het Groene Valleilint genoemd. Het Landgoed bestaat niet alleen uit 
bos- en natuurgebieden, maar heeft ook landbouwgrond. Het belangrijkste landbouwgebied ligt in het overgangsgebied tus-
sen de Heuvelrug en de Gelderse Vallei. 

Voor de realisatie van het provinciaal en gemeentelijk beleid op het gebied van natuur, landschap, landbouw, economis-
che dragers, milieu, water, recreatie en toerisme vervult Landgoed Den Treek-Henschoten al jaren een belangrijke rol. Het 
Landgoed realiseert nieuwe natuur, vormt bossen om tot waardevolle heidecorridors en bestrijdt verdroging in kwetsbare 
natuurgebieden. Het Landgoed ontvangt jaarlijks meer dan een miljoen recreanten en is hiermee het belangrijkste recre-
atieve uitloopgebied van de stedelijke agglomeratie van Amersfoort en Leusden.

Voor de duurzame instandhouding van het Landgoed is het Landgoed mede afhankelijk van gegenereerde opbrengsten 
uit het bosareaal, aanwezige opstallen en de verpachting van landbouwgronden. De aanwezige veehouderijen liggen in 
het extensiveringgebied. Hier streeft de overheid naar een vermindering in uitstoot van ammoniak om verzuring van kwets-
bare natuurgebieden tegen te gaan. Dat kan door een omslag van intensieve veehouderij naar grondgebonden landbouw. 
Het belang van behoud en ontwikkeling van een duurzame landbouw als economische pijler van het Landgoed versus het 
natuurbehoud in de EHS vergt een uitgekiende aanpak. Bij deze omslag van intensieve naar grondgebonden landbouw 
wordt “werk met werk” gemaakt. Enerzijds wordt het aantal landbouwbedrijven teruggebracht zodat de vrijkomende gron-
den via herverkaveling aan de toekomstige bedrijven toegedeeld kunnen worden om de noodzakelijke schaalvergroting te 
realiseren. Anderzijds wordt een deel van de agrarische grond omgezet naar nieuwe natuur ten behoeve van het Groene 
Valleilint. 
Vrijkomende bebouwing krijgt een nieuwe functie en agrarische opstallen worden gesloopt, hetgeen leidt tot een landschap-
pelijke kwaliteitsverbetering. Met dit convenant ligt derhalve een enorme kans om overheidsdoelen en particuliere doelen bij 
elkaar te brengen en uit te voeren. 

Landgoed Den Treek-Henschoten, provincie Utrecht, gemeente Leusden en de Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei 
hebben de afgelopen jaren nauw samengewerkt om de gewenste ontwikkelingen in hun onderlinge samenhang in kaart 
te brengen en te beoordelen. De uitkomst was dat een package-deal, waarbij de beleidsinstrumenten van de overheid op 
maat toegepast worden, het meest effectief geacht werd. Deze werkwijze levert een winstsituatie op ten opzichte van het 
afzonderlijk beoordelen en uitvoeren van de verschillende planonderdelen.
In het convenant komen verschillende overheidsdoelen en doelen van het Landgoed in één document samen en leggen 
provincie Utrecht, gemeente Leusden, Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei en Landgoed Den Treek-Henschoten afspraken 
vast.

2 Doel van het convenant
Het doel van het convenant is het vastleggen van meerjarige afspraken tussen Provincie, Gemeente en Landgoed voor 
zover dat raakt aan realisatie van overheidsdoelen (zoals onder meer vastgelegd in het Reconstructieplan Gelderse Vallei/
Utrecht-Oost en het Natuurbeheerplan 2011 provincie Utrecht) ten aanzien van natuur, recreatie, landschap, milieu, water, 
landbouw en economische dragers.
Het convenant legt de afspraken vast die het resultaat zijn van een integrale afweging van de doelen van de overheid en 
het Landgoed. Individuele maatregelen worden in dit convenant aan elkaar verbonden. Het convenant is daarmee richting-
gevend voor het beleid op middellange termijn.
Met dit convenant worden belangrijke afspraken gemaakt over realisatie van de Ecologische hoofdstructuur (EHS), inclusief 
het Groene Valleilint tussen de Heuvelrug en de Veluwe.
Met het convenant in de hand kunnen partijen in de toekomst efficiënter en effectiever samenwerken en is het voor betrok-
kenen en externe partijen duidelijk waar partijen zich gezamenlijk voor inzetten.



17Convenant Landgoed Den Treek-Henschoten

3 Scope van het convenant
Het convenant biedt een breed afsprakenkader voor de betrokken partijen en richt zich op het gebied behorende bij het 
Landgoed Den Treek-Henschoten, waarbij relaties worden gelegd met de ruimere omgeving. Het merendeel van het areaal 
is gelegen in de gemeente Leusden, maar ook de aanliggende of omliggende gemeenten (o.a Woudenberg) zijn erbij be-
trokken.

4 Afspraken
In eerste instantie is het convenant gericht op een algemene erkenning voor elkaars bijdragen aan de ontwikkeling van 
dit gebied. Het Landgoed draagt al jaren bij aan de uitvoering van het provinciaal en gemeentelijk beleid en de overheden 
ondersteunen het Landgoed daarbij. Het convenant brengt deze inspanningen in kaart en legt verdere afspraken vast. 

Vanaf 2007 is de uitvoering van het provinciaal beleid voor het landelijk gebied integraal gebundeld in de Agenda Vitaal 
Platteland (AVP). De Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei heeft als opdracht om (in nauwe samenwerking met Provincie en 
Gemeente en andere partijen in de regio) de AVP ten uitvoer te brengen. Het is logisch om verdere uitvoering van maatrege-
len en beleidsdoelstellingen op het Landgoed onder te brengen in het AVP en via dat spoor de realisatie concreet op te pak-
ken. Met dit convenant wordt een grote slag geslagen met betrekking tot uitvoeringsafspraken op veel verschillende beleids-
velden. Dit achtergronddocument legt de verzamelde gegevens per beleidsonderdeel overzichtelijk vast door per gemaakte 
afspraak een nadere toelichting te geven. Het totaal aan afspraken is gebundeld in het convenant.

4.1 Realisatie Ecologische Hoofdstructuur

4.1.1 Afspraken convenant
Het Landgoed realiseert 70 hectare nieuwe natuur voor het jaar 2018. Dit bestaat uit:            • 

 - Omvorming van 57 hectare landbouwgrond naar nieuwe natuur conform het Natuurbeheerplan van de provincie Utrecht  
  o.a. ter realisatie van de noordelijke en middentak van het Groene Valleilint.      
 - Op de korte termijn (voor 2012) omvorming van 13 ha als nieuwe natuur begrensde landbouwgrond met een   
 pakket voor agrarisch natuurbeheer naar de functie natuur. 

Realiseren van heidecorridors in aansluiting op het reeds gerealiseerde ecoduct Leusderheide (zoals het Treekerpunt). • 
Het betreft hier 57 ha omvorming van bestaand bos tot heide. Uitvoering van heideherstel is inmiddels ter hand genomen 
(circa 54 ha gerealiseerd).

Realisatie van ecologische verbindingszone langs de Heiligenbergerbeek voor zover gelegen op grondgebied van • 
Landgoed Den Treek-Henschoten. Dit gebeurt door gronden vrij te maken voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers. De 
ecologische verbindingszone heeft een gemiddelde breedte van 15 meter. Op het grondgebied van Den Treek-Henschoten 
betreft het een tweetal trajecten. Het eerste traject loopt vanaf het punt waar de Heigraaf de Woudenbergse Grift instroomt 
tot aan de Ooievaarshorsterweg. Het tweede is het traject vanaf de Ooievaarshorsterweg tot aan de Arnhemseweg. De con-
crete afspraken over oppervlakte, inrichting en beheer worden gemaakt tussen Waterschap Vallei en Eem en het Landgoed. 
Inzet is uitvoering van de maatregelen voor 2015.

Met bovenstaande afspraken wordt een deel van de AVP ambities t.a.v. de EHS, inclusief het Groene Valleilint, gerealiseerd. 
Voor realisatie van de restantopgave van circa 20 ha in nieuwe natuur of zoekgebied nieuwe natuur wordt ten tijde van 
het afsluiten van dit convenant vooralsnog geen ruimte gezien. Van deze resterende ambities hecht provincie Utrecht met 
name belang aan de realisatie van de zuidas van het Groene Valleilint langs de Heigraaf en versterking van het knooppunt 
Hopschuur/Woudenbergseweg. Tussen Landgoed en Provincie wordt de intentie uitgesproken voor de middellange en lange 
termijn in gezamenlijk overleg te blijven. In dit overleg kan worden bezien of de ambities alsnog te realiseren zijn in samen-
hang met de aanpak van landbouwstructuur aan de zuidkant van het Landgoed. Bij dit verkennend onderzoek zullen ook de 
naburige eigendommen, niet behorende tot Landgoed Den Treek-Henschoten, worden betrokken 

4.1.2 Nadere toelichting
Tijdens het opstellen van de herziening Natuurgebiedsplan van 2007 is reeds nauw overleg gevoerd tussen provincie 
Utrecht en het Landgoed over de realisatiemogelijkheden en ecologische potenties binnen de EHS. Na overleg is een keuze 
gemaakt om de realisatie te richten op de één op één begrensde percelen nieuwe natuur ter plaatse van het Landgoed op 
basis van de volgende overwegingen:

Zoveel mogelijk werken met afgeronde eenheden• 
Zoveel mogelijk rekening houden met hydrologische eenheden (hoog-laag)• 
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Kansrijke kwelplekken benutten (voedselarm, nat, voedselrijk)• 
Vaak zijn dit gronden met minder optimale productieomstandigheden• 

Voor de maatregelen in het convenant zijn de volgende keuzes gemaakt of inrichtingsmaatregelen van toepassing:
Het Groene Valleilint opsplitsen in vier assen waarvan er drie grotendeels worden gerealiseerd middels dit convenant:• 

  - Zone van heide, graslandcorridor en wallen nabij Schuttershoef
  - Zone met moeras, graslandcorridor bij Baggergat / ’t Veentje
  - Zone met gras, wallen en bos nabij de Hopschuur

Toekomstig melkveebedrijf van Davelaar uit zoekgebied halen en behouden als landbouwgebied.• 
Aanleg van stapstenen bij bestaand bosjes Akkersesteeg.• 
Aanleg van stapstenen in bosgebied / gasstrook.• 
Heideverbinding tot stand brengen tussen Hazewater via Ringheuvels en Treekermeer via Kelderbos en Treekerpunt met • 

 de Leusderheide (ontwikkeling heidecorridor).
Aanleggen van een ecoduct ten zuiden van Waterloo om daarmee een verbinding te maken tussen Den Treek en de   • 

 Leusderheide. Dit is inmiddels gerealiseerd.
Zoekgebied nieuwe natuur ter plaatse van de derde bouwlocatie Zeisterweg laten vervallen en het perceel in het kader • 

 van de Structuurvisie niet als EHS aanwijzen
Ecologische verbindingszone ten westen van de Woudenbergse Grift tussen Heigraaf en Heiligenbergerbeek laten   • 

 vervallen.

4.2 Realisatie recreatief medegebruik en toegankelijkheid buitengebied

4.2.1 Afspraken convenant
Realisatie van een informatiecentrum in één van de bestaande, specifiek daarvoor te handhaven, opstallen van boerderij  • 

 van Reemst ter plaatse van ’t Waschwater. 
Nadere uitwerking van dit project zal plaatsvinden in de periode 2011–2012 in nauwe samenwerking met bureau Heel de  • 

 Heuvelrug.

4.2.2 Nadere toelichting
Op Landgoed Den Treek-Henschoten heeft reeds een recreatieve zonering plaatsgevonden. Een goed en sluitend netwerk 
van wandel- en paardenroutes is aanwezig. Vanuit gerichte natuurbeleving wordt gestreefd naar de realisatie van een infor-
matiecentrum midden op het Landgoed.

De Provincie ondersteunt het initiatief van de toekomstige ontwikkeling van een informatiecentrum op de locatie ’t Wasch-
water. Voor het realiseren van een nieuwe functie op deze boerderij is Provincie bereid om een passende financiële bijdrage 
beschikbaar te stellen, mits de ontwikkeling past binnen de volgende randvoorwaarden:

Kleinschaligheid.• 
Accent op natuureducatie.• 
Goede landschappelijke inpassing.• 
Het informatiecentrum kan worden gerealiseerd op een oppervlakte dat 50% van het oppervlakte van de huidige • 

agrarische opstallen niet te boven gaat, gebruik makend van bestaande gebouwen.
Voor het realiseren van een informatiepunt op boerderij ’t Waschwater stelt de provincie Utrecht een financiële bijdrage bes-
chikbaar van € 200.000,-. Bovendien wordt op deze locatie in het kader van de Ruimte voor Ruimte regeling ruimte geboden 
voor een nieuwe woning. Daarover meer in paragraaf 4.6.

Het realiseren van het informatiecentrum vormt een vanuit het maatschappelijk belang ingegeven eigenstandige opgave. 
De Ruimte voor Ruimte regeling maakt het mogelijk om drie woningen te realiseren en daarbij wordt het oppervlakte van de 
agrarische opstallen bij ’t Waschwater meegerekend. Vanuit het maatschappelijk belang geredeneerd vormt ’t Waschwater 
de juiste plek voor het informatiecentrum en vanuit ruimtelijke kwaliteit geredeneerd verdient het de voorkeur om dit centrum 
in bestaande opstallen onder te brengen. 

Om de effecten van de nieuwe functie in beeld te brengen is door de Provincie voor de locatie een Quick scan Nee, tenzij-
onderzoek uitgevoerd. Deze notitie stelt: ‘Bij het scenario lage toename zal er geen significant effect zijn. Zal de recreatieve 
druk sterk toenemen als gevolg van het informatiecentrum dan is een significant effect niet uit te sluiten. Verder onderzoek 
naar het effect op verstoringgevoelige soorten is dan noodzakelijk.’ Het ‘lage toename’ scenario is de inzet van partijen voor 
deze locatie. Den Treek-Henschoten zal al het mogelijke doen om deze toename in druk te beperken.
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4.3 Realisatie landschapskwaliteit en cultuurhistorie

4.3.1 Afspraken convenant
Sanering van overbodige en landschapsontsierende bebouwing op drie locaties waarbij het in totaal om 1.960 m2 aan • 

agrarische opstallen gaat (deels al afgebroken) met daarnaast 1.430 m2 aan kuil-/vloerplaten. Het betreft de locaties De 
Hen aan de Treekerweg 5, Klein Ravensloot aan de Heetvelderweg 6 en ’t Waschwater aan de Waterlooweg 36. 

Goede landschappelijke inpassing van nieuwe bebouwing.• 
Behoud en herstel van rijksmonumenten op het Landgoed.• 

Rijksmonumenten
Er staan geen specifieke afspraken in dit convenant. Het Landgoed zet zich al veel langer in om de op het Landgoed 
aanwezige (rijks)monumenten goed te beschermen en te onderhouden. Boerderij De Ooievaarshorst is onlangs volledig 
gerestaureerd en is mede daarom in 2007 verkozen tot boerderij van het jaar.

Lanenrapport
Op eigen initiatief van Den Treek-Henschoten en in samenwerking met provincie Utrecht is in het jaar 2009 een rapport 
verschenen waarin de te behouden en ontwikkelen lanen in beeld zijn gebracht. De uitgangspunten van dit lanenrapport 
worden onderschreven door het bestuur van Den Treek-Henschoten en bieden handvatten voor behoud en verder herstel op 
het Landgoed. 

4.4 Verbetering milieu- en waterkwaliteit

4.4.1 Afspraken convenant
Omschakeling van intensieve naar grondgebonden veehouderij voor 2013. Dit heeft als resultaat dat op alle bedrijven • 

binnen het Landgoed Den Treek-Henschoten de varkenstak wordt gestaakt. De omschakeling levert milieuwinst op.
Aanpak verdroogde natuur. Het uitvoeren van maatregelen waarmee verdroging in bestaande en nieuwe natuur wordt • 

aangepakt. Bij de inrichting van nieuwe natuur wordt rekening gehouden met de gewenste vernatting van de gestelde 
natuurdoelen.

4.4.2 Nadere toelichting
Staken van de varkenstak op het Landgoed
Op alle bedrijven binnen het Landgoed Den Treek-Henschoten wordt de varkenstak gestaakt. In het totaal van dit convenant 
gaat het om zo’n 1.300 varkens. Het betreft hier de volgende vier locaties: 

J. Oskam, Heetvelderweg 1• 
Mts. Davelaar, Heetvelderweg 5• 
Mts Veldhuizen, Heetvelderweg 7 • 
C. Willigenburg, Woudenberg• 

Aanpak verdroogde natuur
De genoemde locaties zijn Hazewater, Heetveld Noord en Ingenborg/Paradijsweg. Omvang en exacte locatie van de maa-
tregelen worden verder uitgewerkt door Waterschap Vallei en Eem. Het streven is om deze maatregelen uiterlijk 2018 te 
hebben uitgevoerd. 

4.5 Verbetering landbouwstructuur en ontwikkeling van grondgebonden landbouw

4.5.1 Afspraken convenant
Samenvoegen van twee veehouderijen tot één vergroot bedrijf aan de Heetvelderweg 5 (Davelaar).• 
Herschikking van kavels voor een optimale landbouwstructuur.• 

4.5.2 Nadere toelichting
De provincie Utrecht en gemeente Leusden werken mee aan de samenvoeging van twee veehouderijen (Klein Loeveseijn 
- Van Doorn; Heetvelderweg 4 en bedrijf Davelaar; Heetvelderweg 5) tot één grondgebonden bedrijf van maximaal 400 nge 
plus 140 stuks jongvee op de locatie van Davelaar (Heetvelderweg 5). 
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Hierbij wordt een nieuwe ligboxenstal van maximaal 70 meter parallel aan de Heetvelderweg gebouwd in combinatie met 
een loods en één nieuwe agrarische bedrijfswoning. Gelijktijdig wordt de aanwezige intensieve varkenshouderijtak opge-
heven. 

De provincie Utrecht en gemeente Leusden zijn bereid om de samenvoeging van twee landbouwbedrijven tot één grondge-
bonden bedrijf vanuit haar positie als Bevoegd Gezag mogelijk te maken door gebruik te maken van de Interimwet stad-en-
milieubenadering, onder de voorwaarden dat de bebouwing in overeenstemming met de wensen van Provincie en Gemeen-
te landschappelijk goed wordt ingepast. Om duidelijkheid te verschaffen over de te doorlopen Interimwetprocedure is door 
projectbureau SVGV en de provincie Utrecht een opdracht versterkt aan een extern deskundige (RLOC). Dit heeft geresult-
eerd in een strategienota stad en milieu Den Treek waarin de te doorlopen procedure voor Davelaar verder is uitgelijnd. 
Vooruitlopend op deze strategienota heeft de Gemeente de gewenste situering van het agrarisch bouwperceel opgenomen 
in het bestemmingsplan Buitengebied. 
Door de samenvoeging wordt het bedrijf aan de Heetvelderweg 5 uitgebreid met een stal van maximaal 70 meter lengte, 
een loods en nieuwe bedrijfswoning. Uitgebreid overleg tussen Gemeente, Landgoed en Provincie heeft uitgewezen dat dit 
landschappelijk op een verantwoorde manier kan worden ingepast. De samenvoeging levert voor milieu (minder ammoni-
akdepositie op waardevolle bos- en natuurgebieden), landschap (door het compleet verwijderen van agrarische opstallen en 
bedrijfswoning aan de Heetvelderweg 4, waardoor een open gebied ontstaat) en de agrarische bedrijfsvoering voordelen op. 
Verdere afspraken over landschappelijke inpassing van de nieuwe stal zullen door de betreffende agrariër in samenwerking 
met het Landgoed, de Gemeente en de Provincie in het kader van de bouwvergunning verder worden opgepakt.  

Herschikking van (gebruik van) kavels voor een meer optimale landbouwstructuur
In de afgelopen jaren is de agrarische bedrijfsvoering op een aantal pachtbedrijven gestaakt. Deze ontwikkeling is ingezet 
in het noordelijk deel van het Landgoed, bij de reeds genoemde locaties De Hen, Klein Ravensloot en Klein Loeveseijn / 
Davelaar door sanering en/of samenvoeging van bedrijven. De overblijvende grond is enerzijds ingezet voor realisatie van 
de EHS doelstellingen. Anderzijds blijft een deel van de grond beschikbaar voor de blijvende grondgebonden bedrijven. Af-
spraken over verdeling van de landbouwgrond zullen in de pachtcontracten tussen Den Treek-Henschoten en de individuele 
pachters worden vastgelegd.

4.6 Duurzame economische dragers voor beheer buitengebied

4.6.1 Afspraken convenant
Bijdrage aan de economische duurzaamheid van het Landgoed door medewerking te verlenen aan het realiseren van • 

een vervangende economische drager in de vorm van functie wonen (conform de Ruimte voor Ruimte regeling) op een 
ruimtelijk en ecologisch aanvaarbare schaal. 

4.6.2 Nadere toelichting
Het Landgoed geeft te kennen dat zij de verevening voor de gemaakte kosten bij voorkeur in nieuwe gebruiksfuncties zo-
als wonen wil zien om daarmee inkomsten te genereren om het Landgoed duurzaam te kunnen beheren. Bij de volgende 
locaties is sanering van landschappelijk ongewenste bebouwing aan de orde: De Hen aan de Treekerweg 5, Klein Raven-
sloot aan de Heetvelderweg 6 en ’t Waschwater aan de Waterlooweg. Hierbij gaat het in totaal om 1.960 m2 aan agrarische 
opstallen met daarnaast 1.430 m2 aan kuil-/vloerplaten . Vanwege sanering van de intensieve veehouderij zijn desinvester-
ingskosten aan de orde.

Er vindt geen vergoeding plaats voor de kosten van het nieuw te realiseren groen (natuurontwikkeling, heideherstel en 
landschapselementen) anders dan de hiervoor beschikbare reguliere middelen (o.a. Subsidiestelsel Natuur- en Landschaps-
beheer).

Nieuwe locatie functie wonen 
Voor het saneren van agrarische bedrijfsgebouwen en omvorming naar een woonfunctie wordt gebruik gemaakt van de 
Ruimte voor Ruimte regeling. De Ruimte voor Ruimte regeling kan worden toegepast voor een locatie waar in beginsel alle 
agrarische opstallen met een minimum van 1.000 m2 bebouwd oppervlak worden gesloopt. Dit geldt overigens niet binnen 
extensiveringsgebied (hier is 800 m2 voldoende aan te slopen oppervlakte voor intensieve veehouderij). Kuil- en vloerplaten 
vallen niet onder het bebouwde oppervlak, het gaat alleen om opstallen. Kijkend naar de locatie ligt De Hen buiten EHS en 
ligt Klein Ravensloot (De Greef) in extensiveringsgebied. Ook de bedrijven ’t Waschwater (Reemst) en Klein Loeveseijn lig-
gen in extensiveringsgebied.
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Nieuwbouw wordt volgens de regeling toegestaan tot één woning met een omvang van 600 m3. Daarnaast is maatwerk 
mogelijk voor locaties die niet aan de eis van 1000 m2 bebouwd oppervlak voldoen en kan, mits onderbouwd, een ruimer 
bouwvolume worden toegekend. In het gemeentelijk beleid in het bestemmingsplan buitengebied 2009 is een bouwvolume 
mogelijk van 600 m3. 
Het toestaan van vervangende (nieuwe) bebouwing in de EHS is beleidsmatig (streekplan: ‘Nee, tenzij” beginsel) niet toege-
staan, alleen binnen een bestaand agrarisch bouwperceel.

Ten aanzien van de bouwlocaties zegt het convenant het volgende:
Gezien het aantal vierkante meters (waarvan zo’n 2.000 m2 onder Ruimte voor Ruimte regeling kan worden geschaard) • 

dat wordt gesloopt en de meerwaarde van de package-deal voor overheidsdoelen t.a.v. EHS, landschap en milieukwaliteit 
(staken intensieve veehouderij) zien Provincie en Gemeente genoeg aanleiding om saldering en maatwerk toe te passen en 
overeen te komen dat het Landgoed in aanmerking komt voor een bouwrecht van 2.000 m3, te verdelen over maximaal drie 
bouwplaatsen.

Richtlijn van de overheid is hierin dat er niet gebouwd wordt binnen EHS.• 
De woningbouwlocaties kunnen worden verdeeld over de volgende locaties: • 

 A. De Hen (De Ruiter)
 B. ’t Waschwater (Reemst). Deze locatie is binnen de EHS gelegen. Toch kan hier een Ruimte voor Ruimte-woning 
  binnen het nu nog agrarisch bouwperceel worden gerealiseerd, wanneer in het kader van de Ruimte voor Ruimte  
 regeling sloop plaatsvindt 
 C. Zeisterweg in de gemeente Woudenberg

Wanneer meer duidelijkheid bestaat over bouwlocatie C, Zeisterweg, zal de provincie Utrecht het Natuurbeheerplan en • 
de Structuurvisie zodanig aanpassen, dat ontwikkeling van deze locatie mogelijk is.

Wanneer dit vanuit ruimtelijke kwaliteit acceptabel is kan op de locaties buiten de EHS (A en C) een groter bouwvolume • 
worden overwogen tot een maximum van 300 m3 extra, waardoor het totale bouwvolume maximaal 2.300 m3 omvat.

Voor de locatie B, ’t Waschwater, is vanwege de beperkte ruimte en de ligging binnen de EHS maatwerk nodig. De maxi-• 
male inhoud van de woning bedraagt hier 660 m3.

Overheden spannen zich in om functieverandering en/of nieuwbouw op bovengenoemde locaties mogelijk te maken.• 
Indien woningbouw op één van de bovengenoemde locaties gedurende het traject alsnog geen doorgang kan vinden, • 

dan worden voorgestelde alternatieven via een bestuurlijk overleg en zo nodig een “Nee, tenzij” procedure EHS opnieuw 
beoordeeld.

Mocht lid 10 van dit artikel geen oplossing bieden in de zin van het kunnen vinden van een alternatieve locatie, dan zullen • 
in nader bestuurlijk overleg de afspraken worden herijkt.

In de package-deal wijken Provincie en Gemeente af van een strikte toepassing van de Ruimte voor Ruimte regeling / 
bestemmingsplan waarbij nieuwbouw wordt toegestaan tot één woning met een omvang van 600 m3. Dit maken Provincie 
en Gemeente mogelijk omdat: 

Het Landgoed een bijzonder positieve bijdrage levert aan een versnelde realisering van het overheidsbeleid.• 
Er verevening plaatsvindt met verschillende locaties die binnen de EHS zijn gelegen. Door deze locaties te saneren wordt • 

een kwaliteitsimpuls aan het gebied gegeven die een dergelijke verruiming in dit uitzonderlijke geval verantwoordt. Andere 
mogelijk geschikte bouwlocaties binnen het Landgoed zijn allen gelegen binnen de EHS en vallen daarmee per definitie af.

Het aanvaardbaar wordt geacht dat op de genoemde locaties, mits goed landschappelijk ingepast, woningbouw plaats-• 
vindt.

Vooralsnog handhaaft de Gemeente het agrarisch bouwblok op locatie De Hen, om hiermee de toepassing van de • 
Ruimte voor Ruimte regeling mogelijk te maken. Op deze locatie zijn de agrarische opstallen reeds gesloopt.

Het Landgoed Den Treek-Henschoten zal de aanvraag voor nieuwbouw op de locaties De Hen en ‘t Waschwater z.s.m. • 
na ondertekening van het convenant in procedure brengen bij de gemeente Leusden. Eventuele planschade komt voor 
rekening van het Landgoed. 

Het Landgoed zal hetzelfde doen voor de locatie Zeisterweg bij de gemeente Woudenberg.• 
Landgoed en Gemeente zullen, na gezamenlijke overleg, de betrokken convenantpartners informeren over de   • 

uiteindelijke inhoudelijke afspraken en de verwachte doorlooptijd van de procedures.

Sanering van de intensieve veehouderij en sloop van de agrarische opstallen zal voorafgaan aan het verlenen van vergun-
ningen voor de drie woningen. 
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4.7 Leusderheide
Het bestuur van het Landgoed Den Treek-Henschoten heeft interesse om het gebied ‘Leusderheide’ in eigendom en/of 
beheer te verkrijgen. De Leusderheide is gelegen op het grondgebied van de gemeente Leusden en is eigendom van de 
gemeente Amersfoort. Het terrein wordt momenteel als militair oefenterrein gebruikt door Defensie. De provincie Utrecht en 
de gemeente Leusden hebben geen zeggenschap over de toekomstige eigendomssituatie van de Leusderheide, omdat de 
gemeente Amersfoort eigenaar is. 

Voor Provincie en Gemeente is uitgangspunt dat het terrein in eigendom en beheer komt van een partij die goede garan-
ties biedt voor een duurzaam beheer, waarbij overheidsdoelen worden gerealiseerd. De provincie Utrecht en de gemeente 
Leusden erkennen de wens van het Landgoed met betrekking tot de Leusderheide en kwalificeren het Landgoed Den Treek-
Henschoten als een ‘qualified bidder’ voor het geval het terrein beschikbaar komt. Provincie en Gemeente staan positief 
tegenover particulier natuurbeheer wanneer daarmee de door de overheid beoogde (natuur)doelen worden gerealiseerd. 

5 Voortvarende uitvoering

5.1 Planologische medewerking van de overheden
Op een aantal punten wordt in het bestemmingsplan buitengebied van de gemeente Leusden rekening gehouden met de 
ontwikkelingen uit het convenant:

In het bestemmingsplan is voor de locatie Davelaar de ligging van het bouwperceel aangepast aan de toekomstige uitb-• 
reiding parallel aan de Heetvelderweg

De agrarische bestemming voor de locatie De Hen blijft vooralsnog gehandhaafd om de Ruimte voor Ruimte regeling • 
mogelijk te maken.

Daarnaast spreken de Provincie en de gemeente Leusden hun intentie uit over het verlenen van medewerking aan planolo-
gische procedures. Zo geldt er een algemene wijzigingsbevoegdheid, op basis waarvan toekomstige ontwikkelingen via een 
bestemmingsplanwijziging mogelijk worden. 

5.2 Afstemming met pachters
Het Landgoed is verantwoordelijk voor de afstemming met haar pachters. Het Landgoed spant zich in om zaken, waaronder 
omschakeling en herverdeling grond, tijdig af te stemmen met haar pachters en daarmee een voortvarende uitvoering te 
laten plaatsvinden. 

5.3 Coördinatie over de uitvoering en tijdpad
Het Landgoed is primair trekker en daarmee verantwoordelijk voor de uitvoering van de in dit convenant opgenomen maa-
tregelen. De coördinatie over de uitvoering van de afspraken in dit convenant is in handen van de Stichting Vernieuwing 
Gelderse Vallei (SVGV). Het waterschap Vallei en Eem is verantwoordelijk voor de uitvoering van de waterthema’s uit dit 
convenant. Om de afspraken hierover vast te leggen is er in mei 2010 een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen 
Waterschap Vallei en Eem en Landgoed Den Treek-Henschoten. 

Partijen staan voor een voortvarende uitvoering van de afspraken uit dit convenant en streven ernaar om ultimo 2018 de 
uitvoering van het totaalpakket van afspraken te realiseren. Tegelijk constateren partijen dat wet en regelgeving, alsmede 
subsidiekaders, voortdurend aan verandering onderhevig zijn. Dit noopt tot het maken van duidelijke afspraken over hoe 
partijen zich ten opzichte van elkaar dienen te verhouden in het geval dat veranderd beleid, moeizame procedures of een 
tekort aan middelen maken dat (delen van) de afspraken uit dit convenant niet of niet bijtijds uitgevoerd kunnen worden. 
Hiervoor zijn afspraken in het convenant opgenomen.

In algemene zin zijn de volgende aandachtspunten relevant voor het genoemde tijdpad:
Natuurontwikkeling (gebruik makend van het subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer) wordt na ondertekening van • 

het convenant zo spoedig mogelijk aangevraagd, echter pas nadat er duidelijkheid is over de hoogte van de compensatie 
voor waardeverlies. In de Verklaring van Linschoten heeft het Ministerie van LNV met de natuurbeherende partijen het voor-
stel gedaan om deze vergoeding te verhogen. Dit ligt voor in Brussel. Naar verwachting geeft het Ministerie van EL&I begin 
2011 duidelijkheid over dit aspect. Mocht blijken dat deze resultaten later bekend zijn, en gunstig uit zouden pakken voor het 
Landgoed, dan zal de provincie Utrecht met Landgoed Den Treek-Henschoten B.V. in overleg treden hoe verder te gaan.

De eerste fase van de bouwaanvraag van Davelaar kan worden opgestart zonder de Interimwet procedure. Deze fase is • 
inmiddels in gang gezet en beschikt door provincie Utrecht. De Interimwet stad-en-milieubenadering wordt in werking gezet 
als de ondernemer hiertoe het initiatief heeft genomen richting Gemeente.



8 november 2018
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INLEIDING
Bavoort 
Landgoed Den Treek – Henschoten ligt op de overgang tussen Utrechtse Heuvelrug en Gelderse Vallei en 
omvat tegenwoordig bijna 2200ha. Het landgoed bestaat voornamelijk uit bos met aan de oostelijke rand: 
weilanden en akkers. Verspreid over het landgoed liggen binnen de bosgebieden nog enkele landbouw-
enclaves. 

Het plangebied bevindt zich aan de oostrand van het landgoed direct ten zuiden van het buurtschap 
Bavoort. Historisch was bij Bavoort een doorwaadbare plaats door de Heiligenbergerbeek. Later werd 
hier een brug aangelegd en kruiste de rijksweg (Arnhem- Amersfoort) hier de beek. Hier stonden een 
korenmolen en een tolhuis; er omheen ontstond een kleine buurtschap met landelijke bebouwing 
(Bavoort). Zie onderstaande historische kaarten voor een overzicht van de ontwikkeling van het buurtschap 
Bavoort.

Vanaf Bavoort voert de Treekerweg naar huize Den Treek. Tevens dient de Treekerweg ter ontsluiting 
van diverse boerderijen die hier gevestigd waren. Een belangrijke kwaliteit van het plangebied is de 
beleefbaarheid van het open beekdal van de Heiligenbergerbeek vanaf de Treekerweg. Behoud van deze 
openheid vorm teen belangrijk uitgangspunt voor de inpassing van het nieuwe bouwkavel.

Landschap in ontwikkeling

 
Topografische kaart 1850 Topografische kaart 1890

 
Topografische kaart 1912  Topografische kaart 1982
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De Hen
Op de kadastrale kaart uit 1832 en het veldwerk voor de MTK 1850 is reeds bebouwing aangegeven even 
ten noorden van de huidige boerderij De Hen (Treekerweg 5). De verkaveling van het gebied tussen de 
Treekerweg en de beek verloopt evenwijdig aan de beek. Tegenover het erf liggen de molen en een ander 
boerenerf. Vanaf de Treekerweg splits even ten zuiden van het plangebied, de Buurtweg zich af richting 
Leusder Hei.

Op de topografische kaart van 1875 is het erf De Hen verdwenen en verschijnt een nieuw erf op de kaart 
ter plaatse van de huidige boerderij De Hen (Treekerwg 5). Tot 1912 is er slechts een zeer geringe toename 
van bebouwing. Wel wordt in die periode in het gebied ten westen van Bavoort de heide ontgonnen en 
bos aangeplant. Na 1912 is de Rijksweg vernieuwd waarbij het tracé is verlegd en de brug over de beek in 
noordelijke richting is verplaatst. De nieuwe brug maakte de oude overbodig; deze verdwijnt dan ook uit 
het kaartbeeld.

Vanaf 1930 wordt de buurtschap uitgebreid met enkele landhuizen en kleine villa’s. Met deze ontwikkeling 
met bewoning, het verdwijnen van de molen en de komst van de uitspanning Bavoort veranderde het 
karakter van de buurtschap tot villa nederzetting buiten de stad (Amersfoort). Tot 2000 zien we dat het 
plangebied zelf in gebruik was als boomgaard / grasland; ter plaatse van de beoogde bouwlocatie stond een 
schuur of stal, die later als onderdeel van de afspraken over sloop en natuurontwikkeling in het convenant 
Den Teek – Henschoten is afgebroken

Boerderij De Hen is in 2014 aangewezen als gemeentelijk monument. Gelet op het feit dat de nieuwbouw is 
voorzien in de directe nabijheid van De Hen, dient rekening te worden gehouden met de cultuurhistorische 
waarde van De Hen. Deze bestaat enerzijds uit het belang als boerderij op Landgoed Den Treek –
Henschoten en de landgoederen geschiedenis van Leusden. Ook de beeldbepalende ligging aan de 
Treekerweg net buiten de bebouwde kom van Leusden-Zuid, als overgang tussen Utrechtse Heuvelrug en 
Gelderse Vallei en te midden van een open weideperceel aan de beek tegenover het bos is kenmerkend.

Doorzicht over de Beek naar boerderij De Hen (Treekerweg 5) 
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Wat betreft de bebouwing bestaat de cultuurhistorische waarde uit het feit dat De Hen (gebouwd in 
1868) een traditionele dwarshuisboerderij is met een zorgvuldig gekozen materialisering, gevelindeling en 
detaillering. Hierdoor heeft de boerderij een voorname uitstraling waaruit de relatie met het landgoed naar 
voren komt. 

Naast de boerderij staat een veeschuur die waarschijnlijk (veel) jonger is dan de boerderij en verschillende 
bouwfasen kent. De boerderij en de veeschuur vormen een karakteristiek ensemble. Het voorhuis van de 
dwarshuisboerderij staat evenwijdig aan de Treekerweg en is van de straat gescheiden door een voortuin 
met links een oprit en de veeschuur, die links van de boerderij parallel aan het achterhuis staat.

Kernkwaliteiten landschap
Vanwege de bijzondere ligging op de overgang tussen de Utrechtse Heuvelrug en de Gelderse Vallei 
zijn in de diverse beleidsdocumenten randvoorwaarden gesteld die gericht zijn op behoud, herstel en 
ontwikkeling van de landschappelijke karakteristiek en kernkwaliteiten.

Het plangebied maakt deel uit van het ‘kampenlandschap’. Dit landschap wordt gekenmerkt door een 
kleinschalige kamerstructuur met dichte houtwallen, houtsingels en bospercelen, afgewisseld door natte 
hooilanden en droge eenmansakkers. Deze liggen op smalle hoge dekzandruggen die doorsneden zijn met 
beken. De bebouwing is grotendeels verscholen en de wegen zijn over het algemeen zwaar beplant. Als 
gevolg van de ontwikkelingen in de landbouw is veel van de kenmerkende kleinschaligheid verloren gegaan. 
Ook het onderscheid tussen kampen, beekdalen en heidevelden is verdwenen. 

Door middel van nieuwe aanplant kan de oorspronkelijke kleinschaligheid van het landschap worden 
hersteld en versterkt. Voor beken is het beleid gericht op het versterken van het natuurlijke karakter en het 
verbeteren van de zichtbaarheid in het landschap. De afspraken in het convenant Den Treek – Henschoten 
geven invulling aan deze ambities; daarnaast gelden deze kwaliteiten als uitgangspunt voor de inpassing van 
de nieuwe bebouwing langs de Treekerweg. 

Positionering nieuwbouw
Op de historische kaarten is zichtbaar dat de percelen ten westen van de Heiligenbergerbeek noord – zuid 
georiënteerd zijn. De verkavelingsrichting ten oosten van de beek zijn oost-west. De beek vormt hier de 
scheiding tussen het slagenlandschap van de Vallei en het kampenlandschap van de Utrechtse Heuvelrug.
De kavels tussen de Treekerweg en de Heiligenbergerbeek volgen wat vorm en richting de beek. De kavels 
zijn daardoor niet diep maar breed. De hoeve was georiënteerd op de Treekerweg en de stallen werden niet 
in de lengterichting van de hoeve gebouwd, zoals vaak gebruikelijk is, maar volgde de vorm van het erf en 
werd soms haaks maar vaak ook dwars op de hoeve, parallel aan de Treekerweg gepositioneerd.

Pas in 1962 is sprake van schaalvergroting waarbij de oorspronkelijke kavelgrens doorbroken door 
de bedrijfsbebouwing.  De stal ten noorden van de hoeve lijkt parallel aan de Treekerweg; de overige 
bebouwing lijkt haaks te staan op de Treekerweg. Tien jaar later is de bebouwing verder uitgebreid in zowel 
haakse als parallele richting ten opzichte van de Treekerweg. Daarbij lijkt de bebouwing ten noorden van de 
hoeve vrijwel altijd parallel aan de Treekerweg te zijn gepositioneerd.

In het inrichtingsplan is vanwege de landschappelijke structuur en de bestaande zichtlijnen gekozen voor 
een ligging parallel aan, maar op enige afstand tot de Treekerweg. Enerzijds wordt hiermee de kavelrichting 
benadrukt, anderzijds volgt de bouwrichting hiermee de oorspronkelijke bebouwingsstructuur waarbij 
werd gebouwd op de beekruggen. De bebouwing is bewust op enige afstand tot de Treekerweg gekozen 
omdat hiermee zowel het open zicht op het beekdal behouden blijft als het zicht op De Hen. Doordat de 
nieuwbouw op enige afstand van de weg ligt, krijgt deze als het ware automatisch een meer ondergeschikt 
karakter omdat deze minder in het oog springt. De Hen blijft ruimtelijk gezien het meest belangrijke object. 
De onderlinge hiërarchie kan worden versterkt door het materiaalgebruik, (sobere) detaillering en een 
ingetogen kleurstelling. 

Bij de positionering van de woning is ten slotte getracht zoveel mogelijk rekening te houden met de wensen 
van de huidige bewoner (erfpachter) van De Hen om diens privacy zoveel mogelijk te respecteren en 
ook het bestaande onderhoudspad direct ten noorden van het perceel Treekerweg 5 vrij toegankelijk te 
houden.



B E E L D K W A L I T E I T S P L A N  T R E E K E R W E G  5 |  L E U S D E N6

KWALITEITSASPECTEN
• de bebouwing voegt zich als nieuw element in de structuur van het oorspronkelijke (agrarische) erf en is 

ruimtelijk ondergeschikt aan de boerderij De Hen;
• de kapvorm staat parallel aan de Treekerweg en haaks op het achterhuis;
• de nieuwbouw sluit in typologie aan bij de karakteristiek van een stal of schuur en heeft een eenvoudig 

en herkenbaar hoofdvolume (1 bouwlaag met een kap); 
• het materiaal- en kleurgebruik is ingetogen maar van hoogwaardige kwaliteit, passend bij de 

landgoedarchitectuur;
• de bouw- en goothoogte sluiten aan op die van de bestaande bebouwing;
• de woning is georiënteerd op het beekdal, naar de Treekerweg presenteert de woning zich als schuur bij 

boerderij De Hen;
• de (hoofd)entree van de woning bevindt zich aan de zijkant of aan de beekzijde van de woning;
• de erfafscheiding bestaat uit hagen, die langs de Treekerweg niet hoger zijn dan 1,3m zodat de openheid 

van het beekdal beleefbaar blijft;
• er is ruimte voor 2 parkeerplaatsen op eigen terrein. 

UITGANGSPUNTEN KAVELINRICHTING
• de oppervlakte van de woonkavel (woonbestemming) bedraagt maximaal 800m²;
• de woning wordt zodanig op de kavel gepositioneerd dat voorgevel van de nieuwe woning ter hoogte van 

de achtergevel ligt van de schuur, die op het perceel Treekerweg 5 parallel aan de Treekerweg ligt. De 
afstand tot de weg bedraagt daarmee ongeveer 45m;

• parkeren vindt plaats op het voorerf, waarbij ten minste 2 parkeerplaatsen worden aangelegd;
• de ontsluiting van het perceel geschiedt via de bestaande inrit voor Treekerweg 5 die daartoe wordt 

verbreed;
• de bestaande haagbeplanting langs de Treekerweg blijft behouden en wordt versterkt;
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• ter versterking van de landschappelijke structuur wordt tussen de woning en de Treekerweg wordt 
beplanting aangebracht in de vorm van een boomgaard met noten- en of fruitbomen;

• ter begeleiding van de ontsluitingsweg wordt aan de westzijde van de bestaande haag een nieuwe haag 
aangeplant (beuk, liguster,meidoorn). Deze haag wordt langs de boomgaard voortgezet evenals langs de 
kavelsloot ten westen van het plangebied;

• in de zuidwesthoek van het perceel kan een solitaire boom aangeplant (inlandse soort) ter markering van 
het perceel;

• de bestaande inrit wordt verbreed en het bestaande onderhoudspad blijft behouden.

BEBOUWING
• de inhoud van het hoofdgebouw bedraagt maximaal van 700m³;
• het hoofdgebouw bestaat uit 1 bouwlaag met een langskap;
• het materiaalgebruik is hoogwaardig passend bij bebouwing op een landgoed;
• goot- en bouwhoogte sluiten aan bij bestaande bebouwing op Treekerweg 5;
• bijgebouwen worden haaks op het hoofdgebouw gebouwd in het achtererfgebied;
• de dakhelling bedraagt maximaal 48°;
• entree van de woning is aan de zijkant of beekzijde gesitueerd;
• de bebouwing is georiënteerd op de beek en heeft naar de Treekerweg een tamelijk gesloten karakter;
• bijbehorende bouwwerken worden vanaf de Treekerweg gezien zoveel mogelijk achter de woning 

gepositioneerd.

DUURZAAMHEID
• conform algemene regels van het bestemmingsplan;

MATERIALISERING
• hout (zwart), zink(look) of baksteen;
• rode of blauwgrijs gesmoorde dakpannen of zink(look) of riet;
• ingetogen kleurgebruik, kozijnen bij voorkeur in wit.
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1 Inleiding 
 
1.1 Aanleiding 
’t Schoutenhuis heeft in opdracht van het landgoed Den Treek-Henschoten BV het plan 
Beekhuis opgesteld. Dit plan voorziet in de bouw van een woonhuis langs de Heiligenberger-
beek, op het perceel naast Treekerweg nummer 5 in de gemeente Leusden (bijlage 1). De 
nieuwbouw komt in de plaats van agrarische bedrijfsbebouwing die in de afgelopen jaren is 
gesloopt. Deze gebouwen behoorden bij de naastgelegen boerderij De Hen.  
De Heiligenbergerbeek en haar oevers maken als natte ecologische verbindingszone onder-
deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS; Provincie Utrecht 1993, 2013). In dat 
kader zijn het afgelopen jaar door het waterschap op verschillende locaties langs de beek 
natuurvriendelijke oevers aangelegd. Ter hoogte van het plangebied moet zich langs de beek 
een beekbegeleidend broekbos ontwikkelen en is de bestaande begroeiing aangevuld met 
bosplantsoen.   
Het nieuw te bouwen woonhuis in het plan Beekhuis is gesitueerd op ca. vijftien meter van 
de beek. Daarom is in het kader van de te doorlopen ruimtelijke procedures door de 
gemeente Leusden verzocht inzicht te geven in de mogelijke effecten van het plan op het 
functioneren van de natte ecologische verbindingszone Heiligenbergerbeek. Om antwoord te 
geven op de vraag of de bouw van het woonhuis ‘significante effecten’ kan hebben op het 
functioneren van de natte ecologische verbindingszone is door’t Schoutenhuis opdracht 
gegeven tot het uitvoeren van een ecologisch onderzoek.  
 

 
Ter hoogte van het plangebied is langs de oever van de beek een acht tot tien meter brede strook met 
bosplantsoen aangeplant (HV) 
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1.2 Opdracht 
De opdracht bestaat uit het uitvoeren van een ecologisch onderzoek dat een antwoord geeft 
op de volgende vragen: 
 zijn er van de bouw van een woonhuis in de onmiddellijke nabijheid van de beek 

nadelige effecten op het functioneren van de natte ecologische verbindingszone 
Heiligenbergerbeek; 

 zullen deze effecten naar verwachting een significante invloed hebben op het 
functioneren van de natte ecologische verbindingszone Heiligenbergerbeek, en 

 tot op welke afstand uit de oevers van de beek treden deze effecten op. 
 

1.3 Werkwijze 
Om een beoordeling te kunnen maken van de eventuele effecten van de nieuwbouw is in de 
periode juni tot en met september 2013 een veldonderzoek uitgevoerd. Hierbij zijn de 
volgende aspecten onderzocht: 
 actuele natuurwaarden – de aanwezigheid van beschermde en bijzondere soorten; 
 potentiële natuurwaarden – de soorten, die zich nadat de natuur in de ecologische 

verbindingszone volledig tot ontwikkeling is gekomen, ter hoogte van het plangebied 
kunnen vestigen, dan wel van de verbinding gebruik kunnen maken, en 

 de reeds aanwezige verstoring in de directe omgeving van het plangebied en de 
ecologische verbindingszone. 

 
Op basis van de gegevens die verzameld zijn tijdens het veldonderzoek, de habitateisen van 
soorten waarvoor de verbindingszone functioneel moet zijn, relevante informatie uit de 
literatuur, met name over (de effecten van) verstoring, en gegevens uit het bureau-archief is 
een analyse gemaakt van de mogelijke effecten van de nieuwbouw en de gevolgen daarvan 
voor het functioneren van de natte ecologische verbindingszone (deskundigenoordeel). 
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2 Gebiedsbeschrijving  
 
2.1 Ligging en begrenzing 
De planlocatie ligt in een graslandperceel aan de Treekerweg naast nummer 5 in de 
gemeente Leusden, aan de zuidkant van het buurtschap Bavoort (figuur 1). Dit 
graslandperceel wordt aan de noordzijde begrensd door een woonhuis met omringende tuin, 
aan de oostzijde door de Heiligenbergerbeek, aan de zuidzijde door het erf van boerderij 
De Hen en aan de westzijde door de Treekerweg.  
Het eigenlijke plangebied, inclusief de ontsluiting naar de Treekerweg, heeft een oppervlakte 
van ca. 0,2 ha. Het gebied dat tijdens het veldonderzoek onderzocht is, heeft een opper-
vlakte van ca. 1,5 hectare (figuur 1).  

 
Figuur 1. Ligging van het onderzoeksgebied en de planlocatie 
 Het onderzoeksgebied is rood omlijnd, de planlocatie is blauw gearceerd 
 Schaal ca. 1 : 10.000. Copyright 2004 Dienst voor het Kadaster en Openbare Registers, Apeldoorn 
 
2.2 Inrichting en gebruik 
 
Inrichting Het perceel waar de bouw van het woonhuis en de aanleg van de ontsluiting is 
gepland, staat vrijwel geheel uit grasland. Langs de westrand van het perceel, tegen de 
Treekerweg aan, staat een beukenhaag die ten dele uit (zeer) oude beuken bestaat. De 
grens met de tuin rond het woonhuis ten noorden van het plangebied wordt gevormd door 
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een beekloopje dat water afvoert uit het gebied ten noorden van de Buurtweg en ten oosten 
van de Paradijsweg. Op de oever van de beek, aan de oostrand van het perceel, staan 
enkele oudere zomereiken, berken en essen. Hier is aan de oever van de beek, over bijna de 
gehele lengte van het perceel, een acht tot tien meter brede strook bosplantsoen 
aangeplant. De zuidgrens van het perceel wordt gevormd door een jonge beukenhaag. 
 
Gebruik Het perceel behoorde eertijds tot de gronden van boerderij De Hen en had een 
agrarisch gebruik. In de huidige situatie wordt het perceel gehooid, waarbij het maaisel 
wordt afgevoerd. 
 
2.3 Inrichting en gebruik omgeving plangebied 
 
Inrichting Het plangebied ligt aan de zuidzijde van het buurtschap Bavoort in een gebied met 
verspreide bebouwing. Ten noorden van het plangebied, in de strook tussen de Treekerweg 
en de Heiligenbergerbeek, liggen enkele woonhuizen met omringende tuinen. Ten oosten en 
noordoosten van het plangebied, aan de overzijde van de beek, liggen eveneens enkele 
woonhuizen met tuinen. Recht tegenover de planlocatie, aan de oostzijde van de beek, staat 
op ca. zeven meter uit de oever een bungalow. Ten zuiden van de planlocatie ligt boerderij 
De Hen die tegenwoordig geen agrarische functie meer heeft, maar als woonhuis in gebruik 
is. 
 
Gebruik De gronden rondom het plangebied hebben een woonfunctie met het daarbij-
behorende gebruik. In het buurtschap is voorts een restaurant aanwezig. De gronden ten 
zuiden van boerderij De Hen en ten zuidoosten van het planperceel hebben een agrarische 
functie. Deze percelen worden gebruikt als maailand of als maisakker. 
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3 Actuele natuurwaarden  
 
Flora In het plangebied komen geen beschermde of bijzondere plantensoorten voor. Het 
grasland op de planlocatie bestaat uit een relatief soortenarme vegetatie die gedomineerd 
wordt door grassen, maar waarin ook vrij veel storingsindicatoren, zoals ridderzuring, 
krulzuring en pitrus, voorkomen. 
 
Zoogdieren In het grasland zijn alleen mol en haas vastgesteld. In de hagen langs de randen 
van het perceel komen in ieder geval bosmuis, bosspitsmuis en egel voor. 
 
Vleermuizen In het plangebied zijn geen objecten (holle bomen, gebouwen) aanwezig die als 
verblijfplaats voor vleermuizen dienst kunnen doen. Het gebied heeft voor vleermuizen wel 
een functie als jachtgebied. In totaal zijn er in het gebied van vijf soorten jagende individuen 
vastgesteld: watervleermuis, gewone en ruige dwergvleermuis, laatvlieger en rosse vleer-
muis. Jagende exemplaren van de gewone dwergvleermuis, laatvlieger en rosse vleermuis 
zijn verspreid over het gehele perceel waargenomen. Watervleermuis en ruige dwergvleer-
muis zijn alleen boven en in de directe omgeving van de beek vastgesteld. De watervleer-
muis gebruikt de beek mogelijk als vliegroute. 
 
Vogels Het grasland heeft voor vogels alleen een functie als foerageergebied, in het 
bijzonder voor soorten die broeden in de opgaande beplantingen langs de randen van het 
perceel en in de aangrenzende tuinen. Het perceel is te klein en te besloten om een functie 
te kunnen vervullen als broedbiotoop voor typische graslandvogels. 
In de hagen langs de zuid- en westrand van het perceel, in de opgaande beplanting langs de 
beek en in de aangrenzende tuin broeden onder andere groenling, tjiftjaf, heggenmus, 
merel, roodborst, vink, winterkoning, zanglijster en zwartkop. 
 
Reptielen Er zijn in het plangebied geen reptielen waargenomen, maar het jonge bosplant-
soen en de smalle oeverzone langs de beek vormen in potentie een geschikt habitat voor de 
ringslang. 
 
Amfibieën Op het perceel zijn drie soorten amfibieën vastgesteld: gewone pad, groene kikker 
en bruine kikker. Het perceel, in het bijzonder de oevers van de beek en van het beekloopje 
langs de noordgrens, vormt voor deze soorten een geschikt landbiotoop. 
 
Insecten In het plangebied komen geen beschermde of bijzondere insecten voor. In het 
grasland zijn alleen (zeer) algemene soorten, zoals klein geaderd witje en kustsprinkhaan, 
vastgesteld. In het jonge bosplantsoen langs de beek zijn enkele soorten vastgesteld die wat 
meer eisen aan hun habitat stellen, waaronder bruin zandoogje, groot dikkopje en 
zwartsprietdikkopje. 
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4 De ecologische verbindingszone Heiligenbergerbeek 
 
4.1 Inrichting 
In het definitieve ontwerp voor de inrichting van de ecologische verbindingszone Heiligen-
bergerbeek (RPS BCC 2011a) is ter hoogte van het plangebied voorzien in de realisatie van 
beekbegeleidend broekbos. Hiertoe is langs de beek een acht tot tien meter brede strook 
bosplantsoen met onder andere zomereik, hazelaar en sporkehout aangeplant. 
Omdat de strook met bosplantsoen relatief hoog ligt waardoor het grondwaterpeil hier 
hooguit incidenteel tot aan het maaiveld stijgt en overspoeling met beekwater vrijwel nooit 
plaatsvindt, zal zich ter plekke geen broekbos kunnen ontwikkelen. De condities zijn echter 
wel geschikt voor de ontwikkeling van beekbegeleidend bos. 

 
Goed ontwikkelde beekbegeleidende bossen kenmerken zich door een weelderige kruid- en struiklaag. Op de foto 
een strook beekbegeleidend bos langs de Barneveldse Beek ten oosten van Achterveld (HB) 
 
4.2 Doelsoorten 
In het Werkdocument Ecologische Verbindingszones (Provincie Utrecht 1993) zijn de doel-
soorten opgenomen waarvoor de verbindingszone functioneel moet zijn. In het kader van 
het opstellen van inrichtingsbeelden voor de verschillende verbindingszones in de Gelderse 
Vallei (DHV B.V. Adviesgroep Water, Natuur en Ruimte 2009) is in de opdracht van de 
Provincie Utrecht een nadere analyse gemaakt van de soorten die van de aanleg van 
ecologische verbindingszone Heiligenbergerbeek kunnen profiteren (van den Bijtel 2009). 
Voor de beoordeling van de mogelijke effecten van het plan Beekhuis op het functioneren 
van de ecologische verbindingszone is gebruikgemaakt van de beknopte lijst met doelsoorten 
uit het Werkdocument (Provincie Utrecht 1993) die groepen van soorten met overeen-
komstige habitateisen representeren. Het gaat hierbij om de volgende soorten: poelkikker, 
ringslang, zandhagedis, oranjetipje, boommarter, patrijs, vleermuizen en das.  
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5 Mogelijke effecten van het plan Beekhuis 
 
5.1 Aantasting oppervlakte 
Het plan Beekhuis wordt volledig gerealiseerd buiten de strook met beekbegeleidend bos. 
Met de uitvoering van het plan zullen dus geen gronden aan de verbindingszone worden 
onttrokken. 
 
5.2 Aantasting door verstoring 
Door de bouw van een woning in de nabijheid van de ecologische verbindingszone kunnen er 
in theorie drie vormen van verstoring optreden die een nadelig effect kunnen hebben op het 
functioneren ervan voor de verschillende doelsoorten. Het gaat hierbij om verstoring door 
menselijke aanwezigheid en activiteiten, door licht en door geluid. In tabel 1 is een overzicht 
gegeven van de gevoeligheid van de doelsoorten voor de verschillende vormen van 
verstoring. In de volgende paragrafen wordt hier nader op ingegaan. 
 

 
Tabel 1. Gevoeligheid van de doelsoorten voor verschillende vormen van verstoring 
 Een oranje vlakje geeft aan dat de betreffende soort(groep) gevoelig is voor die vorm van verstoring 
 
 
5.2.1 Menselijke aanwezigheid en activiteiten 
Eén doelsoort waarvoor de ecologische verbindingszone functioneel moet zijn, is gevoelig 
voor verstoring als gevolg van menselijke aanwezigheid en activiteiten. De patrijs 
representeert een groep van soorten (vogels en dagvlinders) die voorkomt in structuurrijke 
graslanden en op de overgang van opgaande beplantingen naar graslanden. De inrichting 
van de ecologische verbindingszone ter hoogte van het plangebied is voor deze groep van 
soorten minder geschikt of ongeschikt, ook al omdat de aangrenzende gronden te besloten 
of te klein zijn om als leefgebied voor deze soorten van betekenis te kunnen zijn. De 
verbindingszone ter hoogte van het plangebied zal daarom voor deze groep van soorten niet 
of slechts in zeer beperkte mate functioneel zijn. Verstoring door menselijke aanwezigheid en 
activiteiten zal voor deze groep dan ook niet leiden tot een significante aantasting van de 
functionaliteit van de verbindingszone. 
De boommarter representeert een groep (soorten van oude bossen) waartoe verschillende 
vogels behoren. Hoewel de boommarter zelf weinig gevoelig is voor deze vorm van 
verstoring (Bal 2001), zijn de vogels uit de groep die hij representeert dat wel. Het gaat 
hierbij echter om vogelsoorten, onder andere havik, wielewaal en zwarte specht, waarvan 
het niet aannemelijk is dat zij zich in de strook beekbegeleidend bos zullen vestigen, omdat 
die te klein van omvang is. De verbindingszone zal daarom voor deze soorten niet of slechts 
in zeer beperkte mate functioneel zijn. Verstoring door menselijke aanwezigheid en 
activiteiten zal voor deze groep dan ook niet leiden tot een significante aantasting van de 
functionaliteit van de verbindingszone. 

Menselijke activiteit Licht Geluid

Vleermuizen
Boommarter
Das
Patrijs
Ringslang
Zandhagedis
Poelkikker
Oranjetipje
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De overige doelsoorten en de soortgroepen die zij representeren, zijn niet gevoelig voor 
verstoring door menselijke aanwezigheid en activiteiten. Deze vorm van verstoring zal voor 
deze soort(groep)en dan ook niet leiden tot een significante aantasting van de functionaliteit 
van de verbindingszone.  
 
5.2.2 Licht 
De enige groep van soorten die gevoelig is voor verstoring door licht, is die van de vleer-
muizen. De nieuw te bouwen woning ligt op ca. vijftien meter afstand van de beek en  
ca. vijf meter van de strook met beekbegeleidend bos. Het is te verwachten dat vleermuizen 
als de strook bos tot wasdom is gekomen, vooral aan de beekzijde van de bosstrook zullen 
jagen. De beek zelf kan voor enkele soorten de functie van vliegroute vervullen. 
Tegenover het plangebied, aan de overzijde van de beek, staat op iets meer dan zeven 
meter van de beek een bungalow. Uit waarnemingen in het veld is gebleken dat de 
lichtuitstraling van de binnenverlichting niet tot de beek reikt. Het licht van een sterke 
buitenlamp die aan de noordzijde van deze woning is aangebracht, reikt wel tot aan de beek.  
Aangezien de nieuw te bouwen woning op de dubbele afstand van de beek komt te liggen, 
zal het licht uit deze woning niet tot de beek reiken. Sterke buitenverlichting kan eventueel 
wel tot de beek reiken, al zal de beek op termijn, als de bosstrook tot wasdom is gekomen, 
door het bos worden afgeschermd tegen het licht. Om aantasting van de functie van de beek 
als vliegroute voor vleermuizen te voorkomen, is het wenselijk het gebruik van sterke 
buitenlampen, zeker als die op de beek zijn gericht, te verbieden. 
Licht uit het huis en het licht van eventuele buitenverlichting zullen wel tot de buitenste rand 
van de bosstrook kunnen reiken. Dit kan ertoe leiden dat het deel van de bosstrook direct 
ten oosten van de nieuw te bouwen woning als jachtgebied voor sterk lichtgevoelige soorten 
vleermuizen in het voorjaar en het najaar een deel van de avond minder geschikt zal zijn. 
Aangezien er in de omgeving voldoende geschikte jachtgebieden voor vleermuizen 
beschikbaar zijn, zal dit evenwel niet leiden tot een significante aantasting van de functio-
naliteit van de verbindingszone. 
De overige doelsoorten en de soortgroepen die zij representeren, zijn niet gevoelig voor 
verstoring door licht. Voor deze soort(groep)en zal deze vorm van verstoring dan ook niet 
leiden tot aantasting van de functionaliteit van de verbindingszone. 
 
5.2.3 Geluid 
Zoogdieren en vogels zijn gevoelig voor harde plotselinge geluiden, zoals vuurwerk, voor 
hoge geluidsniveaus (versterkt geluid bij evenementen) en voor continue, relatief harde 
geluiden (verkeersgeraas). In deze effectbeoordeling is uitgegaan van de geluiden die bij 
normaal gebruik in en om huis worden geproduceerd. Dergelijke geluiden en geluidsniveaus 
hebben voor geen van de soort(groep)en een zodanige verstorende werking dat ze leiden tot 
een significante aantasting van de functionaliteit van de verbindingszone.
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6 Conclusies 
 
 De enige strikt beschermde soorten die op de planlocatie zijn vastgesteld, zijn gewone 

dwergvleermuis, laatvlieger en rosse vleermuis die het gebied gebruiken als jachtgebied. 
 Het betreft hier echter geen essentiële jachtgebieden; in de directe en de ruimere 

omgeving van de planlocatie zijn alternatieve jachtgebieden ruim voor handen en hier 
wordt ook frequent door de betreffende soorten gejaagd. 

 De realisatie van het plan Beekhuis zal niet leiden tot aantasting van essentiële jacht-
gebieden van vleermuizen. De verbodsbepalingen van de Flora- en Faunawet zullen 
derhalve niet worden overtreden. 

 
 Met de uitvoering van het plan Beekhuis worden geen gronden aan de ecologische 

verbindingszone Heiligenbergerbeek onttrokken. De oppervlakte van de verbindingszone 
wordt door het plan dus niet aangetast. 
 

 De patrijs, één van de doelsoorten waarvoor de ecologische verbindingszone functioneel 
moet zijn, is gevoelig voor verstoring als gevolg van menselijke aanwezigheid en 
activiteiten.  

 Deze soort en de groep van soorten (vogels en dagvlinders) die hij representeert, 
komen voor in structuurrijke graslanden en op de overgang van opgaande beplantingen 
naar graslanden.  

 De inrichting van de ecologische verbindingszone ter hoogte van het plangebied is voor 
deze groep van soorten minder geschikt of ongeschikt, ook al omdat de aangrenzende 
gronden te besloten of te klein zijn om als leefgebied voor deze soorten van betekenis te 
kunnen zijn.  

 De verbindingszone ter hoogte van het plangebied zal daarom voor deze groep van 
soorten niet of slechts in zeer beperkte mate functioneel zijn.  

 Verstoring door menselijke aanwezigheid en activiteiten zal voor deze groep dan ook 
niet leiden tot een significante aantasting van de functionaliteit van de verbindingszone. 

 De boommarter representeert een groep (soorten van oude bossen) waartoe 
verschillende vogels behoren.  

 De boommarter zelf is weinig gevoelig voor deze vorm van verstoring, maar de vogels 
uit deze groep zijn dat wel. Het gaat hierbij echter om vogelsoorten, onder andere 
havik, wielewaal en zwarte specht, waarvan het niet aannemelijk is dat zij zich in de 
strook beekbegeleidend bos zullen vestigen, omdat die te klein van omvang is.  

 De verbindingszone zal daarom voor deze soorten niet of slechts in zeer beperkte mate 
functioneel zijn.  

 Verstoring door menselijke aanwezigheid en activiteiten zal voor deze groep dan ook 
niet leiden tot een significante aantasting van de functionaliteit van de verbindingszone. 

 De overige doelsoorten en de soortgroepen die zij representeren, zijn niet gevoelig voor 
verstoring door menselijke aanwezigheid en activiteiten. Deze vorm van verstoring zal 
voor deze soort(groep)en dan ook niet leiden tot een significante aantasting van de 
functionaliteit van de verbindingszone. 

 De enige groep van soorten die gevoelig is voor verstoring door licht, is die van de vleer-
muizen.  

 Omdat licht uit de nieuw te bouwen woning de beek niet zal bereiken, zal de functie van 
vliegroute voor vleermuizen niet worden aangetast als gevolg van verstoring door licht. 
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 Sterke buitenverlichting kan wel tot de beek reiken. Om aantasting van de functie van 
de beek als vliegroute voor vleermuizen te voorkomen, is het wenselijk het gebruik van 
sterke buitenlampen, zeker als die op de beek zijn gericht, te verbieden. 

 Licht uit het huis en het licht van eventuele buitenverlichting zullen wel tot de buitenste 
rand van de bosstrook kunnen reiken.  

 Dit kan ertoe leiden dat het deel van de bosstrook direct ten oosten van de nieuw te 
bouwen woning als jachtgebied voor sterk lichtgevoelige soorten vleermuizen in het 
voorjaar en het najaar een deel van de avond minder geschikt zal zijn.  

 Aangezien er in de omgeving voldoende geschikte jachtgebieden voor vleermuizen 
beschikbaar zijn, zal dit evenwel niet leiden tot een significante aantasting van de 
functionaliteit van de verbindingszone. 

 De overige doelsoorten en de soortgroepen die zij representeren, zijn niet gevoelig voor 
verstoring door licht. Voor deze soort(groep)en zal deze vorm van verstoring dan ook 
niet leiden tot aantasting van de functionaliteit van de verbindingszone. 
  

 Geluiden die bij normaal gebruik in en om huis worden geproduceerd, zullen niet een 
zodanige verstorende werking hebben dat ze leiden tot een significante aantasting van 
de functionaliteit van de verbindingszone. 

 
 Realisatie van het plan Beekhuis zal niet leiden tot een significante aantasting van de 

functionaliteit van de ecologische verbindingszone Heiligenbergerbeek. 
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Bijlage 1. Ontwerp plan Beekhuis 
 
 
  
 





 

 

Driebergen-Rijsenburg, 29 oktober 2018 

Kenmerk: 201856 

 
 
Geachte mevrouw Haver Droeze, 
 
U heeft mij gevraagd om in verband met de te doorlopen ruimtelijke procedures na te gaan 
wat de mogelijke ecologische effecten zijn van de aanpassing van het Plan Beekhuis voor het 
perceel naast Treekerweg 5 in de gemeente Leusden. Mijn antwoord op deze vraag luidt als 
volgt. 
 
Wat behelst de aanpassing? 
De aanpassing van het Plan Beekhuis behelst de verplaatsing van het bouwvlak voor de 
bouw van een woning op het aanwezige graslandperceel. In het oorspronkelijke plan, dat 
dateert uit 2012, is de bouw van de nieuwe woning voorzien op een locatie aan de 
noordzijde van het graslandperceel, op ongeveer vijftien meter van de Heiligenbergerbeek. 
Na overleg met de provincie Utrecht en de gemeente Leusden is gekozen voor een nieuwe 
locatie, dichter bij de Treekerweg en verder van de beek. De nieuwe locatie voor de woning 
ligt circa zestig meter ten westen van de beek en ongeveer vijfentwintig meter ten noorden 
van de bijgebouwen van boerderij De Hen. 
 
Natuurwaarden van het plangebied 
In 2013 is door mijn bureau in het plangebied een verkennend ecologisch onderzoek 
uitgevoerd. Dit onderzoek is inmiddels vijf jaar oud en dat betekent dat de uitkomsten niet 
meer gebruikt kunnen worden voor het aanvragen van een eventuele ontheffing van de 
verbodsbepalingen van de Wet Natuurbescherming (de wet die sinds januari 2017 de Flora- 
en Faunawet heeft vervangen). Sinds de voltooiing van dit onderzoek hebben zich in het 
plangebied geen wezenlijke veranderingen in inrichting, gebruik en beheer voorgedaan. Het 
is derhalve niet aannemelijk dat er, anders dan als gevolg van autonome ontwikkelingen, 
grote veranderingen in de natuurwaarden van het plangebied zijn opgetreden. Deze stelling 
wordt ondersteund door de indrukken die zijn opgedaan tijdens een veldbezoek in mei 2018. 
Onder de soorten die in 2013 in het plangebied zijn aangetroffen, bevonden zich geen 
soorten die onder de vroegere Flora- en Faunawet níet, maar onder de Wet Natuur-
bescherming wél zijn beschermd. Gelet op de aanwezige habitat (matig intensief gebruikt 
grasland) is het ook niet aannemelijk dat dergelijke soorten zich in het plangebied gevestigd 
hebben. 
 
Toetsing onderzoeksresultaten 2013 aan de toenmalige Flora- en Faunawet 
In het rapport van het onderzoek uit 2013 zijn de toenmalige plannen op basis van de  
uitkomsten van het onderzoek getoetst aan de Flora- en Faunawet. De conclusie was dat in 
het plangebied van geen enkele beschermde soort vaste rustplaatsen en/of verblijfplaatsen 
aanwezig waren. Wel werden het grasland en de oevers van de beek door drie soorten 
vleermuizen gebruikt als jachtgebied. Het ging hierbij evenwel niet om essentiële 
jachtgebieden. Dientengevolge is geconcludeerd dat de realisatie van het Plan Beekhuis niet 
zou leiden tot overtreding van de verbodsbepalingen van de Flora- en Faunawet. 
 



Toetsing onderzoeksresultaten 2013 aan het beschermingsregime van de Ecologische 
Hoofdstructuur 
In het rapport van het onderzoek uit 2013 zijn de toenmalige plannen op basis van de  
uitkomsten van het onderzoek getoetst aan het beschermingsregime van de Ecologische 
Hoofdstructuur (nu: Natuurnetwerk Nederland). De Heiligenbergerbeek en de westelijke 
oever maken als ecologische verbindingszone onderdeel uit van de EHS. De conclusie van de 
toetsing was dat realisatie van het Plan Beekhuis niet zou leiden tot een significante 
aantasting van de functionaliteit van de ecologische verbindingszone Heiligenbergerbeek, en 
daarmee evenmin tot een significante aantasting van de wezenlijke waarden en kenmerken 
van de EHS. 
 
Het aangepaste plan en de Wet Natuurbescherming 
De nieuwe bouwvlek voor de woning ligt midden in het matig intensief gebruikte grasland. 
Op de locatie zijn geen vaste rust- en/of voortplantingsplaatsen van beschermde soorten 
aanwezig. Op grond van de aard en het gebruik kan tevens worden uitgesloten dat het 
grasland voor één of meer soorten vleermuizen de functie van essentieel jachtgebied zal 
vervullen. Het is derhalve niet aannemelijk dat realisatie van het aangepaste Plan Beekhuis 
zal leiden tot overtreding van de verbodsbepalingen van de Wet Natuurbescherming. Voor 
het aangepaste Plan Beekhuis behoeft derhalve geen ontheffing te worden aangevraagd.  
 
Het aangepaste plan en het beschermingsregime van het Natuurnetwerk Nederland 
De naam Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is sinds januari 2017 gewijzigd in Natuurnetwerk 
Nederland (NNN). Het beschermingsregime van het NNN is nagenoeg hetzelfde gebleven als 
dat van de EHS. De uitkomst van een globale nee, tenzij-toets op basis van de onderzoeks-
resultaten uit 2013 was dat realisatie van het Plan Beekhuis niet zou leiden tot een 
significante aantasting van de functionaliteit van de ecologische verbindingszone 
Heiligenbergerbeek, en daarmee evenmin tot een significante aantasting van de wezenlijke 
waarden en kenmerken van de EHS. 
Deze conclusie is ook geldig voor het aangepaste plan in relatie tot het NNN. In het 
aangepaste plan is de afstand tussen de nieuwe bouwvlek voor de woning en de ecologische 
verbindingszone langs de beek ongeveer driemaal groter dan in het oorspronkelijke plan. De 
kans op verstoring van (soorten die gebruikmaken van) de verbindingszone door menselijke 
aanwezigheid en activiteiten, door licht of door geluid – die in het oorspronkelijke plan al niet 
zou leiden tot een significante aantasting – is daardoor nog verder afgenomen. 
 
Aandachtspunten 
 verlichting – in de toetsing uit 2013 is aangegeven dat het aanbrengen van sterke 

buitenverlichting, zoals verstralers, kan leiden tot aantasting van de functionaliteit van 
de beek en zijn oevers als vliegroute voor vleermuizen die gevoelig zijn voor licht. Om 
dit te voorkomen is aangegeven dat het gebruik van (sterke) buitenverlichting die 
gericht is op de omgeving, in het bijzonder op de beek, dient te worden verboden. Een 
en ander kan door middel van een boeteclausule met kwalitatieve verplichting of 
kettingbeding worden opgenomen in het koop- of pachtcontract voor de woning. Dit 
advies blijft voor de nieuwe bouwlocatie onverminderd van kracht. 

 situering van de oprit naar de woning – in het schetsontwerp voor de woning op de 
nieuwe locatie begint de oprit naar de woning in de uiterste noordwesthoek van het 
graslandperceel en loopt dan in noord-zuid richting over de gehele lengte van het 
perceel naar de woning. De oprit naar de woning krijgt dan een lengte van ongeveer 
vijfenzeventig meter. Een dergelijk lange oprit die het gehele perceel doorsnijdt, kan tot  
 
 
 



gevolg hebben dat dieren worden doodgereden door voertuigen die van en naar de 
woning gaan. Hierbij moet onder andere worden gedacht aan amfibieën die op trek zijn 
tussen de overwinteringsgebieden in de bossen ten westen van de Treekerweg en de 
voortplantingsplaatsen in en langs de beek en aan migrerende ringslangen. Om die 
reden is het wenselijk de situering van de oprit naar de woning nog eens nader onder de 
loep te nemen. 

 
Conclusie 
Op grond van het voorgaande kom ik tot de conclusie dat: 
 voor de aanpassing van het Plan Beekhuis geen nieuw ecologisch onderzoek nodig is, 

omdat zich in het plangebied geen wezenlijke veranderingen in inrichting, gebruik en 
beheer hebben voorgedaan. Om die reden is het niet aannemelijk dat de natuurwaarden 
in het gebied grote veranderingen zullen hebben ondergaan. De uitkomsten van het 
onderzoek uit 2013 zijn daarom nog goed bruikbaar. 

 realisatie van het aangepaste Plan Beekhuis niet zal leiden tot overtreding van de 
verbodsbepalingen van de Wet Natuurbescherming. Voor het plan behoeft derhalve 
geen ontheffing te worden aangevraagd. 

 realisatie van het aangepaste Plan Beekhuis niet zal leiden tot een significante 
aantasting van de functionaliteit van de ecologische verbindingszone Heiligenberger-
beek, en daarmee evenmin tot een significante aantasting van de wezenlijke waarden en 
kenmerken van het NNN. In het licht van de bescherming van het NNN is de nieuwe 
locatie een duidelijke verbetering ten opzichte van de oorspronkelijke locatie. 

 de toepassing van verlichting en de situering van de oprit belangrijke aandachtspunten 
zijn bij de definitieve uitwerking van het aangepaste Plan Beekhuis.  
 

Ik hoop hiermee uw vraag naar tevredenheid te hebben beantwoord. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
drs. Herman J.V. van den Bijtel 

directeur 
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1. Aanleiding en doel 
Initiatiefnemer heeft een aanvraag Omgevingsvergunning in voorbereiding voor realisa-
tie van een nieuwe woning ten noorden van de Treekerweg 5 te Leusden.  

De gemeente verlangt bij de aanvraag een akoestisch onderzoek. Adviesbureau Groe-
newold Milieu & Natuur is gevraagd dit uit te voeren.  

2. Beschrijving situatie  
Een overzicht van de situatie is weergegeven op de figuren in de bijlage en hieronder. 
Het betreft een kavel ten noorden van de Treekerweg 5 in de het buitengebied van 
Leusden. Het kavel bestaat in de huidige situatie uit grasland. 

3. Geluid in de leefomgeving 
Geluid werkt door in veel beleidsterreinen, zoals ruimtelijke ordening en verkeer en ver-
voer. Vrijwel elke ruimtelijke ontwikkeling heeft consequenties voor het geluid, terwijl 
omgekeerd, geluidswetgeving consequenties heeft voor veel ruimtelijke ontwikkelingen.  

Het al vroeg in de planontwikkeling als een ontwerpvariabele meenemen van milieuas-
pecten kan helpen te voorkomen dat er nieuwe geluidknelpunten ontstaan of dat ruimte-
lijke plannen achteraf moeten worden bijgesteld of afgeblazen. 
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4. Wettelijk kader 
Dit hoofdstuk gaat in op de wettelijke aspecten van geluid in bestemmingsplannen. 

4.1 Wet geluidhinder algemeen 

De Wet geluidhinder (Wgh) geeft regels wanneer een akoestisch onderzoek moet wor-
den uitgevoerd en waar dit aan moet voldoen. Een aantal belangrijke aspecten zijn: 
 Bij een voorgenomen wijziging van een planologisch regime binnen een geluidzone 

is een akoestisch onderzoek noodzakelijk. Bij hogere geluidbelasting dan de voor-
keurswaarde kan een hogere grenswaarde nodig zijn.  

 De bevoegdheid voor het vaststellen van een hogere waarde ligt in de meeste geval-
len bij de gemeente, met in het akoestisch onderzoek verplichte aandacht voor mo-
gelijke maatregelen en de motivatie. 

 Eenheid van de geluidbelasting is de Lden (Lday, evening, night) in dB, een Europese 
dosismaat voor geluid voor weg- en railverkeer. De Lden staat voor het jaargemiddel-
de A-gewogen geluidsniveau over een etmaal.  

 Het ontwerpbesluit voor het vaststellen van hogere waarden moet tegelijk met het 
ontwerpplan van de te volgen planologische procedure ter inzage worden gelegd. De 
ter inzage termijn is in alle gevallen 6 weken.  

 De Wet stelt registratie van de verleende hogere waarde in het kadaster verplicht. 

4.2 Relatie bestemmingsplan en Wet geluidhinder 

Op grond van de Wet geluidhinder (Wgh) ligt rond iedere weg een zone (art.74). Dit 
geldt niet voor woonerven en 30 km/uur wegen. Ook de ruimte boven en onder de weg 
behoren tot de zone. Bij aanleg van een nieuwe weg geldt de zone vanaf het moment 
dat de weg in een ontwerp bestemmingsplan is opgenomen. 

In deze situatie zijn de volgende wettelijke zones van toepassing: 
Weg type Zone 

Arnhemseweg (N226) Buitenstedelijk 1 of 2 rijbanen 250m 

Treekerweg (N226-Buurtweg) Binnenstedelijk 1 of 2 rijbanen 200m 

Treekerweg (Buurtw-Paradijsw) Buitenstedelijk 1 of 2 rijbanen 250m 

In de Wgh is geregeld dat bij een bestemmingsplanwijziging een akoestisch onderzoek 
de gevolgen voor geluidgevoelige objecten binnen de zone in beeld moet brengen. 
Uitgangspunt is dat voor alle woningen/woonfuncties binnen de zone de hoogst 
toelaatbare geluidbelasting van Lden=48 dB voor wegverkeer en Lden=55 dB voor 
railverkeer wordt gerealiseerd (voorkeursgrenswaarde).  

Voordat toetsing aan de Wet plaatsvindt, mag conform art. 110g Wgh een aftrek worden 
toegepast voor het stiller worden van het verkeer. Per 20 mei 2014 is de regeling tijdelijk 
(tot 1 juli 2018) aangepast. De toe te passen aftrek bedraagt nu: 

Max. snelheid Lden = 57dB Lden=56 dB Overig 

>= 70 km/uur 4 dB 3 dB 2 dB 

50 km/uur 5 dB 
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4.3 Grenswaarden 

Bij hogere waarden moet uit akoestisch onderzoek blijken welke maatregelen nodig zijn 
om wel aan de voorkeursgrenswaarde te voldoen. Als maatregelen niet mogelijk of on-
voldoende doeltreffend zijn kan een hogere waarde worden vastgesteld. Dit wordt be-
oordeeld per wegvak. De maximale ontheffing voor nieuwe woningen in de plansituatie 
is weergegeven in onderstaande tabel: 

Maximale hogere waarden woningen 
Bron Gebied Max. hogere waarde 

Wegen Binnenstedelijk gebied 63 dB 

Wegen 
Buitenstedelijk gebied 

vervangende nieuwbouw 

53 dB 

58 dB 

Spoorbaan  68 dB 

In dit geval betreft het een nieuwe woning. Conform art. 83 lid 7 is dan in buitenstedelijk 
gebied voor wegverkeer een geluidbelasting toelaatbaar van 53 dB.  

4.4 Gemeentelijk geluidbeleid 

De Gemeente Leusden heeft geluidbeleid vastgelegd. Uitgangspunt van het gemeente-
lijk beleid is dat hogere grenswaarden zoveel mogelijk moeten worden voorkomen. Als 
de maatregelen onvoldoende effect sorteren kan de gemeente een hogere grenswaarde 
vaststellen. Hierbij is een goede motivatie c.q. ruimtelijke onderbouwing noodzakelijk en 
moet ook de cumulatieve geluidbelasting worden meegewogen. De gemeente hecht 
hierbij aan de aanwezigheid van een geluidluwe gevel. Verder dient er tenminste één 
slaapkamer aan de minst belaste zijde te liggen en ligt een aanwezige buitenruimte bij 
voorkeur aan de geluidluwe zijde. 

In het beleid is opgenomen dat ook het geluid vanwege 30 km wegen moeten worden 
onderzocht. Bij een geluidbelasting boven de voorkeursgrenswaarde is een goed bin-
nenniveau een vereiste. 

Verder moet worden voldaan aan de eisen van het Bouwbesluit ten aanzien van de ge-
luidwering van de gevels. Het college van B&W kan in uitzonderlijke gevallen en goed 
gemotiveerd afwijken van het beleid. 

4.5 Bouwbesluit 2012 

Afdeling 3.1 van het Bouwbesluit geeft regels voor de geluidwering van de gevels. Het 
Bouwbesluit vereist voor nieuwbouw situaties een karakteristieke geluidwering van een 
uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied van tenminste de geluidsbelas-
ting Lden (t.g.v. wegverkeerslawaai zonder aftrek ex art 110g Wet geluidhinder) vermin-
derd met 33 dB en een minimum van 20 dB. De norm geldt voor verblijfsgebieden van-
wege de vrije indeelbaarheid. Dit om ook nog te kunnen voldoen als er later binnen het 
verblijfsgebied een kleinere ruimte wordt gerealiseerd.  

De geluidwering van de gevel van een verblijfsruimte (welke onderdeel uitmaakt van een 
verblijfsgebied), mag 2 dB lager zijn dan de geluidwering van de gevel van de betreffen-
de verblijfsruimte.  
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5. Reken- en meetmethode 
In deze situatie gerekend conform het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012 
(RMG2012). De gegevens zijn hiertoe ingevoerd in het programma Winhavik van bureau 
DirActivitySoftware (v8.87). Dit programma maakt gebruik van het Haskoning rekenhart 
SRMII v.16 formaat 2012 voor weg- en railverkeer en Indus10 voor Industrielawaai.  

In de bijlagen is ter beperking van de hoeveelheid papier een selectie van de belangrijk-
ste invoergegevens opgenomen. Meer detailinformatie is op verzoek leverbaar.  

De GGD heeft een methode ontwikkeld om via een zogenaamde GES (gezondheidef-
fectscreening) aan te geven wat de geluidskwaliteit in een leefomgeving is. Dit gebeurt in 
de zogenaamde GES score. Deze loopt van 0 t/m 8. Waarbij een score 0 zeer goed is 
en een score van 8 zeer onvoldoende. De GES scores verschillen per hinderbron. On-
derstaand zijn de scores voor wegverkeer weergegeven. Bij de presentatie van de re-
kenresultaten is aansluiting gezocht bij de GES systematiek. 

 Geluidbelasting en GES scores voor wegverkeer 
Geluidsbelasting Ernstig  

gehinderden 

(%) 

Geschatte 

geluidbelasting 

LAeq,23-7h 

dB 

Ernstig 

Slaapver-
stoorden 

(%) 

GES-
score 

Kwalificatie Kleur 

Akoestisch  

onderzoek Lden 

dB 

Letm 

dB(A) 

< 43 <45 0 < 34 < 2 0 Zeer goed 

Groen 
43–47 45-49 0 – 3 34 - 39    2 1 Goed 

48-52 50-54 3 – 5 39 - 44 2 – 3 2 Redelijk Geel 

53–57 55-59 5 – 9 44 - 49 3 – 5 4 Matig 

Oranje 
58–62 60-64 9 - 14 49 - 54 5 – 7 5 Zeer matig 

63-67 65-69 14 - 21 54 - 59 7 - 11 6 Onvoldoende 

Rood 68–72 70-74 21 - 31 59 - 64 11 - 14 7 Ruim  

onvoldoende 

> 73 > 75 > 31 > 63 > 14 8 Zeer  

onvoldoende 
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6. Verkeersgegevens 
Een akoestisch onderzoek moet zo nauwkeurig mogelijk de toekomstige geluidbelasting 
aanduiden. Als het maatgevende jaar is uitgegaan van 10 jaar na planrealisatie. Voor dit 
plan is gebruik gemaakt van de gegevens van de gemeente Leusden uit 2017 en een 
prognose voor 2030 uit het regionaal verkeersmodel. 

Een overzicht van de verkeersgegevens is weergegeven in onderstaande tabel (tussen 
haakjes rekenintensiteit geluidmodel): 

Wegvak 
Etmaalintensiteiten Gemiddelde uurintensiteit Voertuigverdeling in % 

2020 2030 Periode % Aantal LV MV ZV

Arnhemseweg 
(N226) 
DAB, 70 km 

13.904 13.452 

Dag 

Avond 

Nacht 

6.6 

3.3 

0.9 

893 

447 

118 

90.77 

93.87 

87.51 

6.66 

4.39 

1.74 

87.51 

8.84 

3.65 

Treekerweg (noord) 
DAB, 50km 

2.145 1.989 

Dag 

Avond 

Nacht 

6.6 

3.4 

0.9 

131 

68 

18 

92.34 

94.67 

89.04 

5.51 

3.76 

7.65 

2.15 

1.57 

3.31 

Treekerweg (zuid) 
DAB, 60km 

13 200 

Dag 

Avond 

Nacht 

8.2 

0.2 

0.1 

16 

0.4 

0.1 

98.65 

78.65 

69.15 

0.92 

15.95 

23.55 

0.44 

5.40 

7.31 

7. Rekenresultaten  
De berekende geluidbelasting op de gevels is weergegeven in de figuren in Bijlage 2 en 
samengevat in onderstaande Tabel 1. De waarneempunten zijn ingevoerd op diverse 
hoogtes corresponderend met de gebouwlaaghoogtes.  

Tabel 1: Geluidgeluidbelasting Lden in dB op de grens van het beoogde bouwvlak van-
wege het verkeer op de Arnhemseweg (N226) en de Treekerweg (incl. aftrek 5 
dB). Cumulatieve geluidbelasting Lcum in dB vanwege beide wegen (zonder af-
trek). Benodigde karakteristieke geluidwering Ga;k  in dB 

Gevel Hw 

(m) 

Arnhemse-
weg (N226) 

Lden 

dB 

Treeker-
weg  

(noord) 

Lden

dB 

Treeker-
weg  

(zuid) 

Lden

dB 

Alle 

wegen  

Lcum,

dB 

Geluid- 

wering 

GA;K 

dB 

Noord 1.5 44 43 24 50 20 

4.5 44 44 25 51 20 

Oost 1.5 44 39 23 48 20 

4.5 45 39 23 49 20 

West 1.5 42 45 29 51 20 

4.5 43 47 31 53 20 

Zuid 1.5 42 41 26 48 20 

4.5 43 42 28 49 20 

Uit de resultaten blijkt dat de geluidbelasting vanwege het wegverkeer per wegvak lager 
is dan de voorkeursgrenswaarde van Lden=48 dB, incl. aftrek ex. art. 110g Wet geluid-
hinder. Er is daarmee geen ontheffing vereist. Verkeersgeluid is daarmee geen belem-
mering voor realisatie van het plan.  
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Omdat wel sprake is van enige cumulatieve effecten van beide wegen, is het advies om 
bij eventuele ventilatieroosters aan de wet- en noordgevels susroosters toe te passen 
(bijv. Duco GlasMax). Deze zijn niet groter dan een standaard rooster, maar dempen 
qua geluid beter. 

8. Samenvatting en conclusies 
 Initiatiefnemer bereidt een planwijziging voor ter realisatie van een nieuwe woning 

ten noorden van de Treekerweg 5 te Leusden.  

 Het plan is gelegen binnen de 250m brede geluidzone van de Arnhemseweg (N226) 
en de zone van de Treekerweg. De berekende geluidbelasting op de grens van het 
bouwvlak bedraagt Lden=45 dB of lager (incl. aftrek 5 dB) vanwege de Arnhemseweg 
(N226) en Lden=47 dB of lager vanwege de Treekerweg. Hiermee voldoet de woning 
aan de voorkeursgrenswaarde van Lden=48 dB. Voor beide wegen is gerekend met 
peiljaar 2030, conform het regionale verkeersmodel. 

 De cumulatieve geluidbelasting (zonder aftrek) bedraagt Lcum=53 dB op de verdie-
ping aan de westzijde of lager. Voor een binnenniveau van 33 dB is dan een karakte-
ristieke geluidwering nodig van GA;K =20 dB (minimale waarde Bouwbesluit). Het ad-
vies is ingeval van natuurlijke ventilatie aan de west- en noordzijde susroosters toe 
te passen voor een meer comfortabel binnenniveau.  

 Het geluidaspect vormt hiermee geen belemmering voor realisatie van het plan. Een 
procedure hogere grenswaarde is niet nodig. 
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Situatieschets 





Bijlage 2  

Figuren met rekenresultaten 



Bijdrage Arnhemseweg (N226)

Fig.1: Geluidbelasting Lden in dB

Op grens bouwvlak en Incl. atrek 2 dB

Hw= 1.5 en 4.5m
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Bijdrage Treekerweg / Buurtweg 2030

Fig.2: Geluidbelasting Lden in dB
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VL(aftrek per wnp per weg RMG2012/2014 art 3.4) [Lden] grp:2
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WinHavik 9.001 (c) dirActivity-software    VL(aftrek per wnp per weg RMG2012/2014 art 3.4) [Lden] grp:2 Treekerw5_WH90.mdb



Bijdrage alle wegen

Fig.3: Cumulatieve geluidbelasting Lcum in dB

Op grens bouwvlak en zonder aftrek

Hw= 1.5 en 4.5m

Nieuwbouw Treekerweg 6 Leusden

0 1001 : 1000

bodemabsorptie

waarneempunt vrij

bebouwing

rijlijn

hoogtelijn

objecten

WinHavik 9.001 (c) dirActivity-software    CUMUL Treekerw5_WH90.mdb



Bijlage 3 

Uitdraai invoergegevens 
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eerste situatiesituatie:

Projectgegevens

uitsnede: basismodel

Nieuwbouw Treekerweg 6 Leusdenprojectnaam:

Fam. Hoogevest / Grondvitaalopdrachtgever:

AWGadviseur:

900databaseversie:

100

15-05-2018

1

2

5

16.5.2 (build0)

15:13

verkeerslawaai

2

%

graden

graden

graden

þ

þ

per wnp per weg RMG2012/2014 art 3.4

srmii16;rekenhart16;rmg2012

aut. berekening gemiddeld maaiveld:

standaard bodemabsorptie:

rekenresultaat binnengelezen (datum):

maximum aantal reflecties:

minimum zichthoek reflecties:

maximum sectorhoek:

rekenhart:

rekenresultaat binnengelezen (tijd):

omschrijving

alleen absorptiegebieden( geen hz-lijnen):

vaste sectorhoek:

methode aftrek110g:
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Bebouwing

nr adres reflectie kenmerkz,gem m,gem lengte

1 80  dxf:0  8.0 0.0 73

2 80  dxf:0  8.0 0.0 62

3 80  dxf:0  8.0 0.0 88

4 80  dxf:0  8.0 0.0 58

5 80  dxf:0  8.0 0.0 89

6 80  dxf:0  8.0 0.0 63

7 80  dxf:0  8.0 0.0 68

8 80  dxf:0  8.0 0.0 94

9 80  dxf:0  8.0 0.0 70

10 80  dxf:0  8.0 0.0 40

11 80  dxf:0  8.0 0.0 37

12 80  dxf:0  8.0 0.0 43

13 80  dxf:0  8.0 0.0 45

14 80  dxf:0  8.0 0.0 90

15 80  dxf:0  8.0 0.0 61

16 80  dxf:0  8.0 0.0 61

17 80  dxf:0  8.0 0.0 46

18 80  dxf:0  8.0 0.0 41

19 80  dxf:0  8.0 0.0 57

20 80  dxf:0  8.0 0.0 52

21 80  dxf:0  8.0 0.0 40

22 80  dxf:0  8.0 0.0 66

23 80  dxf:0  8.0 0.0 12

24 80  dxf:0  8.0 0.0 53

25 80  dxf:0  8.0 0.0 117

26 80  dxf:0  8.0 0.0 61

27 80  dxf:0  8.0 0.0 44

28 80  dxf:0  8.0 0.0 64

29 80  dxf:0  8.0 0.0 45

30 80  dxf:0  8.0 0.0 61

31 80  dxf:0  8.0 0.0 164

32 80  dxf:0  8.0 0.0 23

33 80  dxf:0  8.0 0.0 164

34 80  dxf:0  8.0 0.0 164

35 80  dxf:0  8.0 0.0 49

36 80  dxf:0  8.0 0.0 54

37 80  dxf:0  8.0 0.0 164

38 80  dxf:0  8.0 0.0 57

39 80  dxf:0  8.0 0.0 60

40 80  dxf:0  8.0 0.0 45

41 80  dxf:0  8.0 0.0 31

42 80  dxf:0  8.0 0.0 40

43 80  dxf:0  8.0 0.0 57

44 80  dxf:0  8.0 0.0 46

45 80  dxf:0  8.0 0.0 164

46 80  dxf:0  8.0 0.0 164

47 80  dxf:0  8.0 0.0 23
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nr adres reflectie kenmerkz,gem m,gem lengte

48 80  dxf:0  8.0 0.0 15

49 80  dxf:0  8.0 0.0 49

50 80  dxf:0  8.0 0.0 25

51 80  dxf:0  8.0 0.0 51

52 80  dxf:0  8.0 0.0 15

53 80  dxf:0  8.0 0.0 29

54 80  dxf:0  8.0 0.0 15

55 80  dxf:0  8.0 0.0 23

56 80  dxf:0  8.0 0.0 33

57 80  dxf:0  8.0 0.0 12

58 80  dxf:0  8.0 0.0 16

59 80  dxf:0  8.0 0.0 32

60 80  dxf:0  8.0 0.0 15

61 80  dxf:0  8.0 0.0 18

62 80  dxf:0  8.0 0.0 32

63 80  dxf:0  8.0 0.0 22

64 80  dxf:0  8.0 0.0 45

65 80  dxf:0  8.0 0.0 55

66 80  dxf:0  8.0 0.0 127

67 80  dxf:0  8.0 0.0 62

68 80  dxf:0  8.0 0.0 36

69 80  dxf:0  8.0 0.0 39

70 80  dxf:0  8.0 0.0 59

71 80  dxf:0  8.0 0.0 84

72 80  dxf:0  8.0 0.0 47

73 80  dxf:0  8.0 0.0 43

74 80  dxf:0  8.0 0.0 23

75 80  dxf:0  8.0 0.0 53

76 80  dxf:0  8.0 0.0 15

77 80  dxf:0  8.0 0.0 29

78 80  dxf:0  8.0 0.0 15

79 80  dxf:0  8.0 0.0 70

80 80  dxf:0  8.0 0.0 28

81 80  dxf:0  8.0 0.0 38

82 80  dxf:0  8.0 0.0 14

83 80  dxf:0  8.0 0.0 44

84 80  dxf:0  8.0 0.0 14

85 80  dxf:0  8.0 0.0 68

86 80  dxf:0  8.0 0.0 115

87 80  dxf:0  8.0 0.0 23

88 80  dxf:0  8.0 0.0 115

89 80  dxf:0  8.0 0.0 29

90 80  dxf:0  8.0 0.0 115

91 80  dxf:0  8.0 0.0 115

92 80  dxf:0  8.0 0.0 60

93 80  dxf:0  8.0 0.0 115

94 80  dxf:0  8.0 0.0 19

95 80  dxf:0  8.0 0.0 47

96 80  dxf:0  8.0 0.0 115

97 80  dxf:0  8.0 0.0 115
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nr adres reflectie kenmerkz,gem m,gem lengte

98 80  dxf:0  8.0 0.0 27

99 80  dxf:0  8.0 0.0 15

100 80  dxf:0  8.0 0.0 115

101 80  dxf:0  8.0 0.0 115

102 80  dxf:0  8.0 0.0 115

103 80  dxf:0  8.0 0.0 15

104 80  dxf:0  8.0 0.0 69

105 80  dxf:0  8.0 0.0 51

106 80  dxf:0  8.0 0.0 103

107 80  dxf:0  8.0 0.0 56

108 80  dxf:0  8.0 0.0 66

109 80  dxf:0  8.0 0.0 58

110 80  dxf:0  8.0 0.0 62

111 80  dxf:0  8.0 0.0 57

112 80  dxf:0  8.0 0.0 29

113 80  dxf:0  8.0 0.0 17

114 80  dxf:0  8.0 0.0 29

115 80  dxf:0  8.0 0.0 30

116 80  dxf:0  8.0 0.0 50

117 80  dxf:0  8.0 0.0 41

118 80  dxf:0  8.0 0.0 48

119 80  dxf:0  8.0 0.0 56

120 80  dxf:0  8.0 0.0 49

121 80  dxf:0  8.0 0.0 28

122 80  dxf:0  8.0 0.0 26

123 80  dxf:0  8.0 0.0 29

124 80  dxf:0  8.0 0.0 45

125 80  dxf:0  8.0 0.0 20

126 80  dxf:0  8.0 0.0 29

127 80  dxf:0  8.0 0.0 30

128 80  dxf:0  8.0 0.0 48

129 80  dxf:0  8.0 0.0 38

130 80  dxf:0  8.0 0.0 26

131 80  dxf:0  8.0 0.0 21

132 80  dxf:0  8.0 0.0 32

133 80  dxf:0  8.0 0.0 28

134 80  dxf:0  8.0 0.0 30

135 80  dxf:0  8.0 0.0 17

136 80  dxf:0  8.0 0.0 21

137 80  dxf:0  8.0 0.0 20

138 80  dxf:0  8.0 0.0 38

139 80  dxf:0  8.0 0.0 28

140 80  dxf:0  8.0 0.0 33

141 80  dxf:0  8.0 0.0 20

142 80  dxf:0  8.0 0.0 14

143 80  dxf:0  8.0 0.0 11

144 80  dxf:0  8.0 0.0 56

145 80  dxf:0  8.0 0.0 51

146 80  dxf:0  8.0 0.0 36

147 80  dxf:0  8.0 0.0 24

WinHavik 9.001 (c) dirActivity-software 15-05-2018 15:35



5Groenewold Adviesbureau voor Milieu & Natuur

nr adres reflectie kenmerkz,gem m,gem lengte

148 80  dxf:0  8.0 0.0 59

149 80  dxf:0  8.0 0.0 60

150 80  dxf:0  8.0 0.0 39

151 80  dxf:0  8.0 0.0 32

152 80  dxf:0  8.0 0.0 30

153 80  dxf:0  8.0 0.0 14

154 80  dxf:0  8.0 0.0 37

155 80  dxf:0  8.0 0.0 37

156 80  dxf:0  8.0 0.0 28

157 80  dxf:0  8.0 0.0 21

158 80  dxf:0  8.0 0.0 14

159 80  dxf:0  8.0 0.0 23

160 80  dxf:0  8.0 0.0 29

161 80  dxf:0  8.0 0.0 21

162 80  dxf:0  8.0 0.0 36

163 80  dxf:0  8.0 0.0 48

164 80  dxf:0  8.0 0.0 23

165 80  dxf:0  8.0 0.0 33

166 80  dxf:0  8.0 0.0 32

167 80  dxf:0  8.0 0.0 15

168 80  dxf:0  8.0 0.0 17

169 80  dxf:0  8.0 0.0 35

170 80  dxf:0  8.0 0.0 39

171 80  dxf:0  8.0 0.0 24

172 80  dxf:0  8.0 0.0 32

173 80  dxf:0  8.0 0.0 164

174 80  dxf:0  8.0 0.0 50

175 80  dxf:0  8.0 0.0 34

176 80  dxf:0  8.0 0.0 164

177 80  dxf:0  8.0 0.0 164

178 80  dxf:0  8.0 0.0 38

179 80  dxf:0  8.0 0.0 35

180 80  dxf:0  8.0 0.0 64

181 80  dxf:0  8.0 0.0 52

182 80  dxf:0  8.0 0.0 43

183 80  dxf:0  8.0 0.0 58

184 80  dxf:0  8.0 0.0 164

185 80  dxf:0  8.0 0.0 48

186 80  dxf:0  8.0 0.0 164

187 80  dxf:0  8.0 0.0 164

188 80  dxf:0  8.0 0.0 164

189 80  dxf:0  8.0 0.0 23

190 80  dxf:0  8.0 0.0 29

191 80  dxf:0  8.0 0.0 38

192 80  dxf:0  8.0 0.0 15

193 80  dxf:0  8.0 0.0 15

194 80  dxf:0  8.0 0.0 40

195 80  dxf:0  8.0 0.0 15

196 80  dxf:0  8.0 0.0 18

197 80  dxf:0  8.0 0.0 32
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nr adres reflectie kenmerkz,gem m,gem lengte

198 80  dxf:0  8.0 0.0 31

199 80  dxf:0  8.0 0.0 49

200 80  dxf:0  8.0 0.0 63

201 80  dxf:0  8.0 0.0 20

202 80  dxf:0  8.0 0.0 28

203 80  dxf:0  8.0 0.0 15

204 80  dxf:0  8.0 0.0 15

205 80  dxf:0  8.0 0.0 33

206 80  dxf:0  8.0 0.0 28

207 80  dxf:0  8.0 0.0 15

208 80  dxf:0  8.0 0.0 15

209 80  dxf:0  8.0 0.0 14

210 80  dxf:0  8.0 0.0 115

211 80  dxf:0  8.0 0.0 115

212 80  dxf:0  8.0 0.0 23

213 80  dxf:0  8.0 0.0 115

214 80  dxf:0  8.0 0.0 56

215 80  dxf:0  8.0 0.0 19

216 80  dxf:0  8.0 0.0 36

217 80  dxf:0  8.0 0.0 15

218 80  dxf:0  8.0 0.0 23

219 80  dxf:0  8.0 0.0 23

220 80  dxf:0  8.0 0.0 115

221 80  dxf:0  8.0 0.0 36

222 80  dxf:0  8.0 0.0 74
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Waarneempunten met rekenresultaten

z1 m1 adresnr kenmerktype reflhuisnr rhart sh wnh dag avond nacht dag( )̂ avond( )̂ nacht( )̂

( )̂ VL: ex. optrektoeslag

afw.toets Lden LetmLden(*) Letm(*)groep

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

af af

1 Rp.W vrij VL 51.3347.18 41.961 1.5 50.48 47.18 41.9650.48 51 52 (0) 51.96
VL 52.7348.57 43.381 4.5 51.88 48.57 43.3851.88 53 53 (0) 53.38
VL 44.2340.15 34.871 1.5 43.34 40.15 34.8743.34 42 43 (1) 2 44.87 2
VL 45.1341.04 35.791 4.5 44.24 41.04 35.7944.24 43 44 (1) 2 45.79 2
VL 50.3846.22 41.021 1.5 49.54 46.22 41.0249.54 45 46 (2) 5 51.02 5
VL 51.9047.72 42.541 4.5 51.06 47.72 42.5451.06 47 48 (2) 5 52.54 5

0.0 0.0

2 Rp.N vrij VL 50.0245.92 40.681 1.5 49.13 45.92 40.6849.13 50 51 (0) 50.68
VL 51.1547.04 41.831 4.5 50.25 47.04 41.8350.25 51 52 (0) 51.83
VL 45.7541.67 36.391 1.5 44.86 41.67 36.3944.86 44 44 (1) 2 46.39 2
VL 46.3742.27 37.031 4.5 45.48 42.27 37.0345.48 44 45 (1) 2 47.03 2
VL 47.9943.88 38.651 1.5 47.09 43.88 38.6547.09 43 44 (2) 5 48.65 5
VL 49.4045.28 40.091 4.5 48.49 45.28 40.0948.49 44 45 (2) 5 50.09 5

0.0 0.0

3 Rp.Z vrij VL 48.4344.28 39.041 1.5 47.60 44.28 39.0447.60 48 49 (0) 49.04
VL 49.4645.29 40.081 4.5 48.64 45.29 40.0848.64 49 50 (0) 50.08
VL 44.2440.16 34.891 1.5 43.35 40.16 34.8943.35 42 43 (1) 2 44.89 2
VL 45.1341.03 35.791 4.5 44.23 41.03 35.7944.23 43 44 (1) 2 45.79 2
VL 46.3342.15 36.931 1.5 45.54 42.15 36.9345.54 41 42 (2) 5 46.93 5
VL 47.4643.24 38.061 4.5 46.68 43.24 38.0646.68 42 43 (2) 5 48.06 5

0.0 0.0

4 Rp.O vrij VL 48.1944.08 38.821 1.5 47.32 44.08 38.8247.32 48 49 (0) 48.82
VL 48.9744.85 39.621 4.5 48.10 44.85 39.6248.10 49 50 (0) 49.62
VL 46.2442.16 36.881 1.5 45.35 42.16 36.8845.35 44 45 (1) 2 46.88 2
VL 47.0442.95 37.701 4.5 46.15 42.95 37.7046.15 45 46 (1) 2 47.70 2
VL 43.7739.62 34.391 1.5 42.94 39.62 34.3942.94 39 39 (2) 5 44.39 5
VL 44.5240.36 35.151 4.5 43.68 40.36 35.1543.68 40 40 (2) 5 45.15 5

0.0 0.0
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Rijlijnen

z,gem lengte wegdek hellingcor.

Intensiteiten

lichtkenmerknr middel zwaar motor licht middel zwaar motor

snelheden

periodeetm.intens. %%omschrijving art 110ggroep

1 01 glad asfalt/DAB 90.77 6.66 2.58 70 70 70dag

93.87 4.39 1.74 70 70 70avond

87.51 8.84 3.65 70 70 70nacht

0.0 560 13452.0 6.60

3.30

.90

þArnhemseweg (N226) 2030 vlicht (1)

2 01 glad asfalt/DAB 92.34 5.51 2.15 50 50 50dag

94.67 3.76 1.57 50 50 50avond

89.04 7.65 3.31 50 50 50nacht

0.0 423 1989.0 6.60

3.40

.90

þTreeekerweg/Buurtweg 2030 vlicht (2)

3 01 glad asfalt/DAB 98.65 .92 .44 60 60 60dag

78.65 15.95 5.40 60 60 60avond

69.15 23.55 7.31 60 60 60nacht

0.0 209 200.0 8.20

.20

.10

þTreeekerweg/Buurtweg 2030 vlicht (2)
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Bodemabsorptie

absorptie [%]nr kenmerklengte

1 .0 weg1421
2 .0 weg914
3 .0 weg374
4 .0 weg270
5 .0 water536
6 .0 water101
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Bijlage 4 

Verkeersgegevens 



Verkeersgegevens gemeente Leusden

Arnhemseweg wegvak (van - tot): Treekerw - Ooievhw

jaar tel. groei jaar maatg. wegdek snelheid

2020 per jaar 2030

Arnhemseweg Intensiteit 13904 -0,33% 13452 DAB 70

Verdeling Arnhemseweg uurintensiteit

Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

%/uur 6,6% 3,3% 0,9% Aantal 893 447 118

LV 90,77% 93,87% 87,51% LV 810,8 419,2 103,6

MV 6,66% 4,39% 8,84% MV 59,5 19,6 10,5

ZV 2,58% 1,74% 3,65% ZV 23,0 7,8 4,3
100,0% 100,0% 100,0% 893 447 118

opmerkingen

Regionaal verkeersmodel ODRU



Verkeersgegevens gemeente Leusden

Treekerweg wegvak (van - tot): Buurtw - Paradw

jaar tel. groei jaar maatg. wegdek snelheid

2020 per jaar 2030

Treekerweg Intensiteit 13 31,42% 200 DAB 60

Verdeling Treekerweg uurintensiteit

Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

%/uur 8,2% 0,2% 0,1% Aantal 16 0 0

LV 98,65% 78,65% 69,15% LV 16,2 0,3 0,1

MV 0,92% 15,95% 23,55% MV 0,2 0,1 0,0

ZV 0,44% 5,40% 7,31% ZV 0,1 0,0 0,0
100,0% 100,0% 100,0% 16 0 0

opmerkingen

Regionaal verkeersmodel ODRU



Verkeersgegevens gemeente Leusden

Treekerweg wegvak (van - tot): Arnhw - Buurtweg

jaar tel. groei jaar maatg. wegdek snelheid

2020 per jaar 2030

Treekerweg Intensiteit 2145 -0,75% 1989 DAB 50

Verdeling Treekerweg uurintensiteit

Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

%/uur 6,6% 3,4% 0,9% Aantal 131 68 18

LV 92,34% 94,67% 89,04% LV 120,9 64,4 16,3

MV 5,51% 3,76% 7,65% MV 7,2 2,6 1,4

ZV 2,15% 1,57% 3,31% ZV 2,8 1,1 0,6
100,0% 100,0% 100,0% 131 68 18

opmerkingen

Regionaal verkeersmodel ODRU
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2

1 SAMENVATTING 
 

Soort onderzoek Verkennend bodemonderzoek 

Aanleiding Bestemmingsplanwijziging / aanvraag omgevingsvergunning 

Doel Vaststellen of sprake is van verontreiniging in de grond / grondwater 

Opzet NEN 5740 ONV-NL (onverdachte niet-lijnvormige locatie) 

  

Locatie Treekerweg 5 

3832 GW Leusden 

Kadastraal bekend Gemeente Leusden 

Sectie K 

Nummer 477 

Oppervlakte 2.000 m² 

Terreininrichting Onverhard 

Terreingebruik Agrarisch / wonen 

Terreingebruik omgeving Agrarisch / wonen 

Kaartcoördinaten X = 155845 Y = 459227 

Hypothese Onverdachte locatie 

Aantal boringen / peilbuizen 0,5 m –mv. 1,0 m –mv. 2,0 m –mv. 2,5 m –mv. peilbuis 

8 - 2 - 1 

  

Bodemopbouw 
Donkerbruin tot grijsbruin matig fijn zand. Bij boring 03 en 09 in de 
ondergrond een donkerbruine veenlaag. 

Grondwaterstand 1,39 m –mv. 

Zintuiglijke waarnemingen Matig baksteenhoudend, zwak leemhoudend. 

Resultaten grond  > achtergrondwaarde > interventiewaarde 

Bovengrond Mm1 - - 

 Mm2 
PCB (som 7) (0,14) 
Lood [Pb] (0,26) 

- 

Ondergrond Mm3 - - 

 Mm4 - - 

 03-3 - - 

Resultaten grondwater  > streefwaarde > interventiewaarde 

Pb 05 Barium [Ba] (0,21) - 

Conclusies Hypothese verworpen. 

De verontreinigingen vormen geen aanleiding tot nader onderzoek. 

Er zijn o.i. geen belemmeringen voor de gewenste activiteiten. 
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2 OMSCHRIJVING VAN HET UITGEVOERDE ONDERZOEK 
 
2.1 Doel van het onderzoek 
 
Het doel van het verkennend bodemonderzoek is het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit 
van de bodem met betrekking tot de eventuele aanwezigheid van bodemverontreiniging in de grond 
en het freatisch grondwater. 
 
 
 
2.2 Historisch onderzoek en visuele waarneming  
 
Het historisch vooronderzoek is uitgevoerd conform NEN 5725. Tijdens het vooronderzoek zijn de 
hierna te noemen bronnen geraadpleegd waaruit de volgende voor het onderzoek van belang zijnde 
gegevens bekend zijn geworden: 
 
Overzicht voorinformatie 

Bron Informatie 

Opdrachtgever / 
contactpersoon 

Het te onderzoeken terreingedeelte betreft een onverhard terrein 
(grasland) naast een woning aan de Treekerweg 5. De aanleiding tot het 
onderzoek is een bestemmingsplanwijziging waarna bouwplannen voor 
een woning zullen worden gerealiseerd. 
Het uitgevoerde onderzoek strekt zich uit over een oppervlak van ± 2.000 
m² (zoals op bijlage 1 aangegeven). 
Er hebben voor zover bekend op de onderzoekslocatie geen bedrijfsmatige 
activiteiten plaatsgevonden waardoor een bodemverontreiniging is 
ontstaan. Voor zover bekend zijn op de locatie geen olietanks of andere 
verontreinigingsbronnen aanwezig (of aanwezig geweest). 

Bouwarchief gemeente Leusden De bouwdossiers zijn niet geraadpleegd omdat op de locatie zelf geen 
bebouwing heeft gestaan. De informatie uit de hinderwetvergunningen was 
toereikend. 

Milieu-/Hinderwetarchief 
gemeente Leusden 

1985: Controle, geconstateerd dat lozing van mestvocht naar de 
Heiligenbergerbeek plaatsvindt. 
1989: Aanvraag milieuvergunning voor rundvee, varkens en opslag diesel 
(1500 liter). Vergunning is nooit verleend. 
1991: Oprichtingsvergunning, dieselolietank (1500 liter). De ligplaats van 
de tank is aangegeven op het boorpuntenoverzicht. 
1999: Revisievergunning, tevens dieselolietank aanwezig (1500 liter). De 
tank is verplaatst in zuidelijke richting. De schuur waar de tank in stond is 
inmiddels niet meer aanwezig (zie streeplijn op kadastrale situatie). 

Bodemarchief gemeente 
Leusden 

Van dit perceel is geen bodemonderzoek bekend. Wel een aanduiding in 
het kader van het HBB, zie hieronder. 
 
Historisch bodembestand provincie Utrecht 
Brandstoftank (ondergronds) aanwezig. 

Tankenbestand gemeente 
Leusden 

Brandstoftank (ondergronds) aanwezig. 
 

Bodemkwaliteitskaart De gemeente Leusden beschikt niet over een bodemkwaliteitskaart. 

Bodemloket 
(www.bodemloket.nl) 

Er is geen informatie aangetroffen over de locatie. 

Geoloket Omgevingsdienst 
Regio Utrecht 

Historisch bodembestand 
1991 bovengrondse dieselolietank. 

Topografische kaarten 
(www.topotijdreis.nl)  

1872 Treekerweg 5 is reeds bebouwd, de onderzoekslocatie is 
onbebouwd. Het perceel wordt gescheiden door een sloot. 
Tot 1962 is de bebouwing ten zuiden van het onderzoeksgebied wat 
uitgebreid. In 1962 is tevens een schuur ten noorden van het 
onderzoeksgebied gebouwd. 
1973 Er bevindt zich een schuur direct ten westen van het 
onderzoeksgebied. De twee schuren westelijk en noordelijk van het terrein 
worden vermoedelijk eind jaren ’90 / begin jaren ’00 gesloopt. Daarna is 
het terrein weer volledig in gebruik als grasland.  
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Dempingen / ophogingen, 
puinverhardingen, asbest 

Voor zover bekend is het te onderzoeken terrein niet opgehoogd. Tevens 
zijn geen aanwijzingen voor puinverhardingslagen of asbesthoudende 
materialen op of in de bodem bekend geworden. 

Visuele inspectie en 
waarneming door veldwerker 

Uit de visuele inspectie van de onderzoekslocatie, voorafgaand aan en 
tijdens de uitvoering van het veldwerk, zijn geen aanwijzingen voor 
bodembelastende activiteiten of bodemvreemde materialen bekend 
geworden. 

 

Samenvatting relevante gegevens 

* Door de opdrachtgever/contactpersoon is geen informatie verstrekt waaruit blijkt dat de bodem op 
enigerlei wijze is verontreinigd. 

* Ten noorden en ten westen van de onderzoekslocatie bevond zich in het verleden bebouwing. In 
de noordelijke schuur was destijds een bovengrondse olietank aanwezig. Deze bevond zich op 
ruime afstand en stroomafwaarts van de onderzoekslocatie. 

* Er zijn geen bodemonderzoeken bekend geworden. 
* Er zijn verder geen relevante gegevens met betrekking tot olietanks bekend geworden. 
* Er is geen informatie over asbestverdachte materialen of puinverhardingen op of in de bodem bekend 

geworden. 
* Tijdens de terreininspectie zijn geen gegevens bekend geworden waaruit een bodembelasting op 

de onderzoekslocatie is af te leiden. 

 
 
 
2.3 Onderzoekshypothese 
 
Op grond van het uitgevoerde historisch onderzoek is de hypothese voor het te onderzoeken terrein 
onverdachte locatie. 
 
Motivering 
Uit de tijdens het vooronderzoek verkregen informatie zijn geen concrete aanwijzingen voor een 
bodemverontreiniging binnen de onderzoekslocatie of directe omgeving bekend geworden. Een 
voormalige olietank op het perceel bevond zich op ruime afstand, stroomafwaarts van het 
onderzoeksgebied. 
 
 
 
2.4 Uitvoering van het onderzoek 
 
Uitvoering van het onderzoek heeft plaatsgevonden overeenkomstig NEN 5740 ONV-NL 
(onverdachte, niet-lijnvormige locatie) en aanverwante normen en richtlijnen m.b.t. het nemen van de 
monsters en de behandeling daarvan. 
 
De analyseresultaten zijn beoordeeld overeenkomstig: 
– de streefwaarden grondwater en de interventiewaarden grond en grondwater zoals vastgesteld 

door het Ministerie van VROM in de Circulaire Bodemsanering 2013, ingaande per 1 juli 2013 
(Staatscourant 27 juni 2013, nr. 16675). 

– de achtergrondwaarden voor grond (en baggerspecie) zoals vastgesteld door het Ministerie van 
VROM in de Regeling bodemkwaliteit onder nummer DJZ2007124397, ingaande per 13 
december 2007. 

 
De hierbij van toepassing zijnde onderzoeksstrategie kan van voldoende omvang geacht worden om 
te kunnen beoordelen of op de betreffende locatie, redelijkerwijs gesproken inderdaad geen 
verontreinigende stoffen aanwezig zijn in de grond of in het freatisch grondwater. 
 
De werkzaamheden zijn uitgevoerd onder het BRL SIKB 2000 gecertificeerd kwaliteitssysteem van 
Grondvitaal BV (KIWA certificaat nr. K96888/01) en onderliggende protocollen 2001 en 2002. 
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Partijdigheid 
Grondvitaal BV heeft op geen enkele wijze een relatie met de opdrachtgever en/of de 
onderzoekslocatie waarop het onderzoek betrekking heeft, zoals bedoeld in de BRL SIKB 2000. In het 
kwaliteitssysteem van Grondvitaal BV is vastgelegd dat op beïnvloeding van medewerkers door 
derden niet wordt ingegaan. Pogingen tot beïnvloeding van het onderzoek en/of onderzoeksresultaten 
worden vastgelegd. Een wijziging op verzoek van de opdrachtgever in de onderzoeksstrategie wordt 
altijd vooraf besproken. 
 
Grondvitaal BV garandeert de uitvoering van een volledig onafhankelijk en onpartijdig onderzoek. 
 
 
 
2.5 Geohydrologie 
 
DINO-loket 

Maaiveldhoogte 3 m +NAP 

Diepte freatisch grondwater 1,39 m. –mv. 

Stijghoogte volgens isohypsenpatroon 2 m +NAP 

Grondwaterstromingsrichting West-noordwestelijk 

Deklaag aanwezig? Nee 

Dikte watervoerend pakket 20 m 

Geologie Formatie van Boxtel (matig fijn zand) 
Eemformatie (klei, matig grof zand) 

Zout of brak grondwater Nee 

Ligging t.o.v. grondwaterbeschermingsgebied 2,5 km ten oosten van waterwingebied 
Amersfoort-Berg 

 
 
 
2.6 Veldwerk 
 
Het veldwerk is uitgevoerd door milieukundig medewerker M.C. van der Heijden op 16 en 23 mei 

2018. Verdeeld over de onderzoekslocatie zijn in totaal 11 handboringen uitgevoerd (zie bijlage 1 voor 

boorpuntenoverzicht). 
 
Uitgevoerde boringen 
 

Boringen 
tot 0,5 m.-
mv. 

Boringen 
tot 1,0 m.-
mv. 

Boringen 
tot 2,0 m. 
–mv. 

Boringen 
tot 2,5 m. 
–mv. 

Boringen 
met 
peilbuis 

Aantal 
analyses 
mengmonster 
bovengrond 

Aantal 
analyses 
mengmonster 
ondergrond 

Aantal 
analyses 
grondwater 

8 - 2 - 1 2 1 1 

 

Voor samenstelling van de mengmonsters zie onder 4.1 laboratoriumonderzoek. 
 
Peilfilters algemeen 
Het peilfilter is omstort met filterzand en daarna ruim afgepompt. De bemonstering van het grondwater 
heeft een week na het plaatsen van het peilfilter plaatsgevonden. Alvorens het grondwater te 
bemonsteren is de grondwaterstand gemeten en is het peilfilter opnieuw ruim afgepompt. Hierbij zijn 
de zuurgraad, elektrische geleidbaarheid en troebelheid gemeten. 
 
In het veld gemeten waarden 
 
Watermonster Filterdiepte 

(m -mv) 
Grondwater-stand 
(m -mv) 

pH 
(-) 

EC 
(µS/cm) 

Troebelheid 
(NTU) 

05-1-1 2,00 - 3,00 1,39 5,5 360 7,95 

 
Voor een overzicht van de boorpunten wordt verwezen naar bijlage 1. 
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2.7 Resultaten veldwerk 
 
De bodemprofielen zijn weergegeven in bijlage 2. 
 
Omschrijving bodemopbouw en samenstelling 
Ter plaatse van de uitgevoerde grondboringen is vanaf het maaiveld tot 3,0 m. beneden het maaiveld 
overwegend matig fijn, zwak siltig zand aangetroffen in kleuren variërend van donkerbruin 
(bovengrond) tot grijsbruin (ondergrond). Ter plaatse van boring 03 en 09 werd een veenlaag 
aangetroffen in het traject van 1,3 tot 1,5 / 1,8 m –mv. Voor bijmenging zie bijzonderheden. 
 
Bijzonderheden 
Boring Diepte boring 

(m -mv) 
Traject 
(m -mv) 

Grondsoort Waargenomen bijzonderheden 

03 2,00 0,90 - 1,10 Zand matig baksteenhoudend 

05 3,00 1,50 - 2,00 Zand zwak leemhoudend 

 
Tijdens het uitvoeren van de monstername zijn verder geen bodemvreemde materialen of afwijkingen 
m.b.t. geur en kleur waargenomen. 
 
Asbest 
Tijdens de monstername wordt de opgeboorde grond visueel op asbestverdacht materiaal 
gecontroleerd. Puinhoudende monsters worden volgens standaardprocedure op 20 mm uitgezeefd 
waarbij de grove zeeffractie op asbestverdacht materiaal wordt gecontroleerd. Er is tijdens de 
monstername geen puin of asbestverdacht materiaal aangetroffen. 
 
 
 
3 LABORATORIUMONDERZOEK 
 
3.1 Omschrijving en samenstelling mengmonsters 
 
Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd door Eurofins Analytico B.V. te Barneveld. 
In het laboratorium zijn de mengmonsters samengesteld en heeft vervolgens het chemisch onderzoek 
plaatsgevonden overeenkomstig het standaardpakket (NEN 5740 paragraaf 5.1.3). 
 

a) grond b) grondwater 

Lutum  Zware metalen barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, 
lood, molybdeen, nikkel, zink 

Organische stof  Vluchtige aromatische 
koolwaterstoffen 

benzeen, tolueen, ethylbenzeen, som-
xylenen, styreen, naftaleen 

Zware metalen barium, cadmium, kobalt, koper, 
kwik, lood, molybdeen, nikkel, 
zink 

Vluchtige chloorhoudende 
oplosmiddelen 

1,2-dichloorethaan, cis-1,2-
dichlooretheen, trichloormethaan, 1,1,1-
trichloorethaan, 1,1,2-trichloorethaan, 
trichlooretheen, tetrachloormethaan, 
tetrachlooretheen, monochloorbenzeen, 
dichloorbenzenen 

Minerale olie C10-C40 Minerale olie C10-C40 

Som PCB Polychloorbifenylen   

PAK som 10 Polycyclische aromatische 
koolwaterstoffen 

  

 
Toelichting 
Van de veenlaag in boring 03 en 09 is een apart mengmonster samengesteld. Tevens is een separate 
analyse uitgevoerd van de matig baksteenhoudende ondergrond.  
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Analyse- 
monster 

Traject 
(m -mv) 

Deelmonsters Analysepakket 

mm1 0,00 - 0,50 01 (0,00 - 0,50) 
02 (0,00 - 0,50) 
05 (0,00 - 0,50) 
06 (0,00 - 0,50) 
10 (0,00 - 0,50) 
11 (0,00 - 0,50) 

Standaard pakket incl LUOS 

mm2 0,00 - 0,50 03 (0,00 - 0,50) 
04 (0,00 - 0,50) 
07 (0,00 - 0,50) 
08 (0,00 - 0,50) 
09 (0,00 - 0,50) 

Standaard pakket incl LUOS 

mm3 0,50 - 2,00 01 (0,50 - 1,00) 
03 (0,50 - 0,90) 
03 (1,10 - 1,30) 
03 (1,80 - 2,00) 
05 (0,50 - 1,00) 
05 (1,10 - 1,50) 
05 (1,50 - 2,00) 
09 (0,50 - 1,00) 
09 (1,00 - 1,30) 
09 (1,50 - 2,00) 

Standaard pakket incl LUOS 

mm4 1,30 - 1,80 03 (1,30 - 1,80) 
09 (1,30 - 1,50) 

Standaard pakket incl LUOS 

03-3 0,90 - 1,10 03 (0,90 - 1,10) Standaard pakket incl LUOS 

 
 
 

Analyse- 
monster 

Filterdiepte (m -mv) Analysepakket 

05-1-1 2,00 - 3,00 Standaardpakket grondwater 

 
 
 
3.2 Resultaten en interpretatie van het laboratoriumonderzoek 
 
De analyseresultaten van het laboratorium onderzoek zijn weergegeven in bijlage 3 van dit rapport. 
Op de achtergrond- en interventiewaarden voor anorganische verbindingen (zware metalen) in de 
grond, is afhankelijk van het lutumgehalte en/of organische stofgehalte een correctieformule 
toegepast: 
 

)1025(

).%%(

×+×+
×+×+×

=
CBA

stoforgClutumBAN
N st

b
 

 
A, B en C = constanten afhankelijk van de stof. 
Nb = toetsingswaarde voor de te beoordelen bodem (mg/kg). 
Nst = toetsingswaarde voor de standaardbodem (mg/kg). 
%lutum = het gemeten percentage lutum. 
% org.stof = het gemeten percentage organische stof. 
 
Voor organische verbindingen is de volgende correctieformule toegepast: 
 

10

.% stoforgN
N st

b

×
=  
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3.3 Overzicht analyseresultaten 
 
In het hierna volgende overzicht zijn de analyseresultaten weergegeven. 
 
Uitgangspunten grond: 
AW-waarde: achtergrondwaarde (met toepassing van de correctieformule). 
I-waarde: interventiewaarde (met toepassing van de correctieformule). 
 
Uitgangspunten grondwater: 
S-waarde: streefwaarde 
I-waarde: interventiewaarde. 
 
Voor de streefwaarden grondwater, de interventiewaarden grond en grondwater en de 
achtergrondwaarden grond voor een standaardbodem (10 % organische stof en 25% lutum), zie 
bijlage 4. Voor toepassing van de correctieformules is uitgegaan van de analytisch bepaalde 
organische stof- en lutumpercentages. 
 
De analyseresultaten zijn getoetst via de BoToVa service, versie 3.0.0. 
 

Grondmonster   mm1 mm2 mm3 

Certificaatcode   2018071095 2018071095 2018071095 
Boring(en)   01, 02, 05, 06, 10, 11 03, 04, 07, 08, 09 01, 03, 03, 03, 05, 05, 05, 09, 09, 

09 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 0,50 - 2,00 

Humus % ds 1,6 2,6 2,0 

Lutum % ds 7,3 5,8 14 
Datum van toetsing  30-5-2018 30-5-2018 30-5-2018 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

PAK     

PAK 10 VROM mg/kg ds   0,89 -0,02   1,1 -0,01   0,48 -0,03 

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,025 0,01   0,16 0,14   <0,025 0,01 

METALEN     

Kobalt [Co] mg/kg ds  <3 <5 -0,06  <3 <5 -0,06  <3 <3 -0,07 

Koper [Cu] mg/kg ds  8,5 14,9 -0,17  7,7 13,8 -0,17  7,7 11,4 -0,19 
Nikkel [Ni] mg/kg ds  <4 <6 -0,45  <4 <6 -0,45  <4 <4 -0,48 

Zink [Zn] mg/kg ds  32 60 -0,14  30 59 -0,14  21 31 -0,19 

Cadmium [Cd] mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03 

Molybdeen [Mo] mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 

Barium [Ba] mg/kg ds  <20 <33 (6)  <20 <37 (6)  <20 <22 (6) 

Lood [Pb] mg/kg ds  30 43 -0,01  120 175 0,26  18 23 -0,06 
Kwik [Hg] mg/kg ds  <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,04 -0 

OVERIG     

Droge stof % m/m  88,5 89,0  84,9 85,0  80,7 81,0 

Lutum %  7,3   5,8   14  

Organische stof (humus) %  1,6   2,6   2,0  
Gloeirest % (m/m) 

ds 
 97,8   96,9   97  

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <123 -0,01  <35 <94 -0,02  37 185 -0 

 
  
<d : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
<=T : Kleiner dan Tussenwaarde 
8,88 : Kleiner Interventiewaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.0.0 - 
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Grondmonster   mm4 03-3 
Certificaatcode   2018071095 2018071095 

Boring(en)   03, 09 03 

Traject (m -mv)   1,30 - 1,80 0,90 - 1,10 

Humus % ds 26 2,3 

Lutum % ds 11 7,6 

Datum van toetsing  30-5-2018 30-5-2018 
Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

PAK    

PAK 10 VROM mg/kg ds   <0,14 -0,04   0,51 -0,03 

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

   

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,0019 -0,02   <0,021 0 

METALEN    

Kobalt [Co] mg/kg ds  4,5 7,9 -0,04  <3 <5 -0,06 

Koper [Cu] mg/kg ds  6,2 6,0 -0,23  13 22 -0,12 
Nikkel [Ni] mg/kg ds  <4 <5 -0,46  <4 <6 -0,45 

Zink [Zn] mg/kg ds  <20 <16 -0,21  31 57 -0,14 

Cadmium [Cd] mg/kg ds  <0,2 <0,1 -0,04  <0,2 <0,2 -0,03 

Molybdeen [Mo] mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 

Barium [Ba] mg/kg ds  27 49 (6)  27 62 (6) 

Lood [Pb] mg/kg ds  <10 <7 -0,09  20 28 -0,05 
Kwik [Hg] mg/kg ds  0,06 0,06 -0  <0,05 <0,05 -0 

OVERIG    

Droge stof % m/m  40,7 41,0  82,6 83,0 

Lutum %  11   7,6  

Organische stof (humus) %  26   2,3  

Gloeirest % (m/m) 
ds 

 73,4   97,2  

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

   

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  290 112 -0,02  <35 <107 -0,02 

 
  
<d : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
<=T : Kleiner dan Tussenwaarde 
8,88 : Kleiner Interventiewaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.0.0 - 
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Watermonster  05-1-1 
Datum  23-5-2018 

Filterdiepte (m -mv)  2,00 - 3,00 

Datum van toetsing  30-5-2018 

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde 

  Meetw GSSD Index 

PAK   
Naftaleen µg/l  <0,02 <0,01 0 

PAK 10 VROM -   <0,00020(11) 

AROMATISCHE VERBINDINGEN   

BTEX (som) µg/l  <0,9  

Benzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0 
Ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0,03 

Tolueen µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 

Xylenen (som) µg/l   <0,21 0 

meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1 

ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1 

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  <0,2 <0,1 -0,02 
Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l   <0,77(2,14) 

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN   

Dichloorpropanen (0,7 som, 1,1+1,2+1,3) µg/l  0,42  

cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l   <0,14 0,01 

1,1-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 0,01 

cis-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 
trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 

Dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1 0 

Trichloormethaan (Chloroform) µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 

Tribroommethaan (bromoform) µg/l  <0,2 <0,1(14) 

Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  <0,1 <0,1 0,01 

1,1-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 
1,2-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,02 

1,2-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1 

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  <0,2 <0,1 -0,05 
Tetrachlooretheen (Per) µg/l  <0,1 <0,1 0 

Vinylchloride µg/l  <0,1 <0,1 0,02 

1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1 

CKW (som) µg/l  <1,6  

1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1 

Dichloorpropaan µg/l   <0,42 -0 
METALEN   

Kobalt [Co] µg/l  <2 <1 -0,24 

Koper [Cu] µg/l  <2 <1 -0,23 

Nikkel [Ni] µg/l  <3 <2 -0,22 

Zink [Zn] µg/l  17 17 -0,07 

Cadmium [Cd] µg/l  <0,2 <0,1 -0,05 
Molybdeen [Mo] µg/l  <2 <1 -0,01 

Barium [Ba] µg/l  170 170 0,21 

Lood [Pb] µg/l  <2 <1 -0,23 

Kwik [Hg] µg/l  <0,05 <0,04 -0,04 

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN   

Minerale olie C10 - C40 µg/l  <50 <35 -0,03 
 
  
<d : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Streefwaarde 
8,88 : > Streefwaarde 
>T : Groter dan Tussenwaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
11 : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie 
14 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - S) / (I - S) 
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4 SAMENVATTING, CONCLUSIE en AANBEVELING 
 
4.1 Samenvatting 
 
De resultaten van het verrichte verkennend onderzoek naar een eventuele bodemverontreiniging op 
de onderzochte locatie aan de Treekerweg 5 te Leusden, kunnen als volgt worden samengevat: 
 
Overschrijdingstabel grond 

Analyse- 
monster 

Traject 
(m -mv) 

> AW (+index) > I (+index) BBK Conclusie 

mm1 0,00 - 0,50 - - Altijd toepasbaar 
mm2 0,00 - 0,50 PCB (som 7) (0,14) 

Lood [Pb] (0,26) 
- Klasse industrie 

mm3 0,50 - 2,00 - - Altijd toepasbaar 

mm4 1,30 - 1,80 - - Altijd toepasbaar 

03-3 0,90 - 1,10 - - Altijd toepasbaar 
 
 

> AW : > Achtergrondwaarde 
> I : > Interventiewaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 

 
 

Overschrijdingstabel grondwater 

Watermonster Filterdiepte 
(m -mv) 

> S (+index) > I (+index) 

05-1-1 2,00 - 3,00 Barium [Ba] (0,21) - 

 
 
 

> S : > Streefwaarde 
> I : > Interventiewaarde 
Index : (GSSD - S) / (I - S) 

 
 
Asbest 

Tijdens de terreininspectie en de monstername van de grond zijn geen asbestverdachte materialen op 
of in de bodem aangetroffen.  
 
 
 
4.2 Conclusie 
 
De onderzoekshypothese ”onverdacht” kan op grond van de analyseresultaten van de grond- en 
grondwatermonsters niet worden gehandhaafd. Gezien de onderzoeksresultaten wordt de 
onderzochte locatie thans aangeduid als verdacht m.b.t. de aanwezigheid van de aangegeven stoffen. 
 
De kwalificatie verdacht wordt uitsluitend veroorzaakt door de in de bovengrond en het grondwater 
aangetroffen lichte verontreinigingen. De invloed hiervan op de volksgezondheid en het milieu is nihil. 
 
 
 
4.3 Aanbeveling 
 
Met betrekking tot de voorgenomen bouwactiviteiten op de onderzochte locatie, zijn milieutechnisch 
geen belemmeringen aan te geven. Aanbevolen wordt dit rapport in te dienen bij de aanvraag van de 
omgevingsvergunning. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE 1  Overzicht boorpunten 
    Kadastrale situatie 
    Topografische aanduiding 
  



GRONDVITAAL

Boring tot 0,5 m. -mv.

Boring tot 2,0 m. -mv.

Boring met peilfilter

Begrenzing onderzoekslocatie

Boring tot 1,0 m. -mv
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GRONDVITAAL
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perceelsgrens
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BIJLAGE 2  Bodemprofielen 
  



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

bentoniet afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand



Projectnummer: 1825056

Projectnaam: Treekerweg 5 te Leusden Bijlage 2

Grondvitaal BV
getekend volgens NEN 5104

Boring: 01

Datum: 16-5-2018

Boormeester: M.C. van der Heijden
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gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donkerbruin, Edelmanboor
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Boring: 02

Datum: 16-5-2018

Boormeester: M.C. van der Heijden
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Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
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Boring: 03

Datum: 16-5-2018

Boormeester: M.C. van der Heijden
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gras0

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

50

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

90

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

110

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

130

Veen, zwak zandig, donkerbruin, 
Edelmanboor

180

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
humeus, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

200

Boring: 04

Datum: 16-5-2018

Boormeester: M.C. van der Heijden
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Projectnummer: 1825056

Projectnaam: Treekerweg 5 te Leusden Bijlage 2

Grondvitaal BV
getekend volgens NEN 5104

Boring: 05

Datum: 16-5-2018

Boormeester: M.C. van der Heijden
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Zand, matig fijn, zwak siltig, licht 
cremegrijs, Edelmanboor

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
leemhoudend, licht bruingrijs, 
Edelmanboor

200

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, lichtgrijs, Zuigerboor

300

Boring: 06

Datum: 16-5-2018

Boormeester: M.C. van der Heijden
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Boring: 07

Datum: 16-5-2018

Boormeester: M.C. van der Heijden
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humeus, donkerbruin, Edelmanboor
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Boring: 08

Datum: 16-5-2018

Boormeester: M.C. van der Heijden
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Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donkerbruin, Edelmanboor
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Projectnummer: 1825056

Projectnaam: Treekerweg 5 te Leusden Bijlage 2

Grondvitaal BV
getekend volgens NEN 5104

Boring: 09

Datum: 16-5-2018

Boormeester: M.C. van der Heijden
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Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donkerbruin, Edelmanboor

130

Veen, zwak zandig, donkerbruin, 
Edelmanboor

150

Zand, matig grof, zwak siltig, matig 
humeus, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

200

Boring: 10

Datum: 16-5-2018

Boormeester: M.C. van der Heijden
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gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, lichtbruin, Edelmanboor
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Boring: 11

Datum: 16-5-2018

Boormeester: M.C. van der Heijden
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Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
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BIJLAGE 3  Analyseresultaten 
  



T.a.v. M.C. van der Heijden
Voorthuizerstraat 256
3881 SN  PUTTEN

Datum: 26-May-2018

Grondvitaal

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 16-May-2018

Treekerweg 5 te Leusden

1825056
2018071095/1Certificaatnummer/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 42-46

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

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Treekerweg 5 te Leusden

1 2 3 4 5

M.C. van der Heijden 1/2

1825056

Analysecertificaat

26-May-2018/11:58

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

17-May-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018071095/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 88.5% (m/m) 84.9 80.7 82.6Droge stof

S % (m/m) 40.7Droge stof

S 1.6% (m/m) ds 2.6 2.0 25.8 2.3Organische stof

97.8% (m/m) ds 96.9 97.0 73.4 97.2Gloeirest

S 7.3% (m/m) ds 5.8 13.6 11.1 7.6Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S <20mg/kg ds <20 <20 27 27Barium (Ba)

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

S <3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 4.5 <3.0Kobalt (Co)

S 8.5mg/kg ds 7.7 7.7 6.2 13Koper (Cu)

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 0.060 <0.050Kwik (Hg)

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

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

S 30mg/kg ds 120 18 <10 20Lood (Pb)

S 32mg/kg ds 30 21 <20 31Zink (Zn)

Minerale olie

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

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

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 9.4 <5.0Minerale olie (C16-C21)

16mg/kg ds 14 15 90 13Minerale olie (C21-C30)

14mg/kg ds 14 19 180 13Minerale olie (C30-C35)

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

S <35mg/kg ds <35 37 290 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

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

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

1

2

3

4

5

mm1

mm2

mm3

mm4

03-3 10107570

10107569

10107568

10107567

10107566

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

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

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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. Omgeving), 

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 SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

16-May-2018

16-May-2018

16-May-2018

16-May-2018

16-May-2018

M: MCERTS erkend



Treekerweg 5 te Leusden

1 2 3 4 5

M.C. van der Heijden 2/2

1825056

Analysecertificaat

26-May-2018/11:58

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

17-May-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018071095/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds 0.0051 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds 0.0017 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 118

S
2)

<0.0010mg/kg ds 0.011 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds 0.013 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds 0.0096 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 180

S
1)1)1)1)

0.0049mg/kg ds 0.041 0.0049 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

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

S <0.050mg/kg ds 0.099 <0.050 <0.050 <0.050Fenanthreen

S 0.073mg/kg ds 0.058 <0.050 <0.050 <0.050Anthraceen

S 0.17mg/kg ds 0.26 0.11 <0.050 0.10Fluorantheen

S 0.094mg/kg ds 0.14 0.053 <0.050 0.055Benzo(a)anthraceen

S 0.11mg/kg ds 0.13 0.058 <0.050 0.061Chryseen

S 0.077mg/kg ds 0.086 <0.050 <0.050 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S 0.098mg/kg ds 0.13 0.052 <0.050 0.065Benzo(a)pyreen

S 0.10mg/kg ds 0.10 <0.050 <0.050 0.056Benzo(ghi)peryleen

S 0.095mg/kg ds 0.10 <0.050 <0.050 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)

0.89mg/kg ds 1.1 0.48 0.35 0.52PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

5

mm1

mm2

mm3

mm4

03-3 10107570

10107569

10107568

10107567

10107566
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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. Omgeving), 

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 SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

16-May-2018

16-May-2018

16-May-2018

16-May-2018

16-May-2018

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018071095/1
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Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10107566 01  0  50 05354422681 6385811

 10107566 02  0  50 05354422701 6385811

 10107566 06  0  50 05354425711 6385811

 10107566 10  0  50 05354425721 6385811

 10107566 11  0  50 05354425741 6385811

 10107566 05  0  50 05354425731 6385811

 10107567 07  0  50 05354422571 6385812

 10107567 09  0  50 05354425851 6385812

 10107567 03  0  50 05354422651 6385812

 10107567 04  0  50 05354422621 6385812

 10107567 08  0  50 05354422561 6385812

 10107568 01  50  100 05354422692 6385813

 10107568 03  50  90 05354422662 6385813

 10107568 03  110  130 05354422644 6385813

 10107568 03  180  200 05354422596 6385813

 10107568 09  50  100 05354425842 6385813

 10107568 09  100  130 05354425813 6385813

 10107568 09  150  200 05354425805 6385813

 10107568 05  50  100 05354425762 6385813

 10107568 05  110  150 05354425794 6385813

 10107568 05  150  200 05354425785 6385813

 10107569 03  130  180 05354422635 6385814

 10107569 09  130  150 05354425834 6385814

 10107570 03  90  110 05354422673 6385815
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het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018071095/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

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

Opmerking 2)

PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163.
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018071095/1
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge stof

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

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

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

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 (C10-C40)

Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

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 juni 2016.

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 10107568
Certificate no.: 2018071095
Sample description.: mm3
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 10107568
Certificate no.: 2018071095
Sample description.: mm3
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 10107569
Certificate no.: 2018071095
Sample description.: mm4
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 10107569
Certificate no.: 2018071095
Sample description.: mm4
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T.a.v. M.C. van der Heijden
Voorthuizerstraat 256
3881 SN  PUTTEN

Datum: 29-May-2018

Grondvitaal

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 23-May-2018

Treekerweg 5 te Leusden

1825056
2018073379/1Certificaatnummer/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 42-46

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

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Treekerweg 5 te Leusden

1

M.C. van der Heijden 1/2

1825056

Analysecertificaat

29-May-2018/14:35

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

23-May-2018

Monstermatrix Water (AS3000)

2018073379/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 170µg/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 <2.0µg/LLood (Pb)

S 17µg/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 05-1-1 10114505

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
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Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
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BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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. Omgeving), 

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 SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

23-May-2018

M: MCERTS erkend



Treekerweg 5 te Leusden

1

M.C. van der Heijden 2/2

1825056

Analysecertificaat

29-May-2018/14:35

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

23-May-2018

Monstermatrix Water (AS3000)

2018073379/1Certificaatnummer/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 05-1-1 10114505
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KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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. Omgeving), 

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 SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

23-May-2018

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018073379/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10114505 05  200  300 06803548501 6385827

 10114505 05  200  300 06803548532 6385827

 10114505 05  200  300 08007046963 6385827
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en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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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 2018073379/1
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.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

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

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-MSW0421Kobalt (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-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 3130-1HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS3000

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

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.
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BIJLAGE 4  Achtergrond-, streef- en interventiewaarden 



 
 

Achtergrondwaarden voor grond (voor standaardbodem). 

Streefwaarden grondwater en interventiewaarden grond en grondwater voor standaardbodem (10% organisch  

stof en 25 % lutum). 

Grond / sediment in mg/kg d.s., grondwater in µg/l; tenzij anders vermeld. 

 

 

Stof    Grond/sediment (mg/kg d.s.)  Grondwater (µg/l) 

    droge stof)  

       

    Achtergrond- Interventie-  Streef-  Interventie- 

    waarde  waarde   waarde  waarde  

 

 

1 

1. Metalen 

antimoon       4,0    22       -      20 

arseen      20    76     10      60 

barium    190  920*     50    625 

cadmium       0,6    13       0,4        6 

chroom      55       -       1      30 

chroom III       -  180       -         - 

chroom IV       -    78       -         - 

cobalt      15  190     20    100 

koper      40  190     15      75 

kwik        0,15       -       0,05        0,3 

kwik (anorganisch)      0,15    36       -        - 

kwik (organisch)       0,15      4       -        - 

lood      50  530     15      75 

molybdeen       1,5  190       5    300 

nikkel      80  100     15      75 

zink    140  720     65    800 

 

2. Overige anorganische stoffen 

chloride (mg Cl/l)       -     -   100  mg/l        - 

cyanide (vrij)       3,0    20       5  1500 

cyanide (complex)      5,5    50     10  1500 

thiocyanaten (som)      6,0    20       -  1500 

 

3. Aromatische verbindingen 

benzeen        0,01      1,1       0,2      30 

ethylbenzeen       0,03  110       4    150 

tolueen        0,01    32       7  1000 

xylenen (som)       0,1    17       0,2      70 

styreen (vinylbenzeen)      0,25    86       6    300 

fenol        0,25    14       0,2  2000 

cresolen (som)       0,30    13       0,2    200 

dodecylbenzeen       0,35      -       -         - 

aromatische oplosmiddelen (som)     2,5      -       -         - 

 

 

 

* De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging. 



 
 

Achtergrondwaarden voor grond (voor standaardbodem). 

Streefwaarden grondwater en interventiewaarden grond en grondwater voor standaardbodem (10% organisch  

stof en 25 % lutum). 

Grond / sediment in mg/kg d.s., grondwater in µg/l; tenzij anders vermeld. 

 

 

Stof    Grond/sediment (mg/kg d.s.)  Grondwater (µg/l) 

    droge stof)  

       

    Achtergrond- Interventie-  Streef-  Interventie- 

    waarde  waarde   waarde  waarde  

 

 

2 

4. Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK's). 

naftaleen          0,01      70 

fenantreen          0,003        5 

antraceen          0,0007        5 

fluorantheen          0,003        1 

chryseen          0,003        0,2 

benzo(a)antraceen         0,0001        0,5 

benzo(a)pyreen          0,0005        0,05 

benzo(k)fluorantheen         0,0004        0,05 

indeno(1,2,3-cd)pyreen         0,0004        0,05 

benzo(ghi)peryleen         0,0003        0,05 

PAK (som 10)       1,5    40     -        - 

 

5. Gechloreerde koolwaterstoffen 

a. (vluchtige chloorkoolwaterstoffen 

monochlooretheen (vinylchloride)   0,1        0,1     0,01          5 

dichloormetaan     0,1        3,9     0,01    1000 

1,1-dichloorethaan    0,2      15     7      900 

1,2-dichloorethaan    0,2        6,4     7      400 

1,1-dichlooretheen    0,3        0,3     0,01        10 

1,2-dichlooretheen (som)    0,3        1     0,01        20 

Dichloorpropanen (som)    0,8        2     0,8        80 

Trichloormethaan (chloroform)   0,25        5,6     6      400 

1,1,1-trichloorethaan    0,25      15     0,01      300 

1,1,2-trichloorethaan    0,30      10     0,01      130 

Trichlooretheen (tri)    0,25        2,5   24      500 

Tetrachloormethaan (tetra)    0,30        0,7     0,01        10 

tetrachlooretheen  (per)    0,15        8,8     0,01        40 

 

b. chloorbenzenen 

monochloorbenzenen    0,20      15     7      180 

dichloorbenzenen (som)    2,0      19     3        50 

trichloorbenzenen (som)    0,015      11     0,01        10 

tetrachloorbenzenen (som)   0,0090        2,2     0,01          2,5 

pentachloorbenzenen    0,0025        6,7     0,003          1 

hexachloorbenzeen    0,0085        2,0     0,00009         0,5 

 

c. chloorfenolen 

monochloorfenolen (som)    0,045        5,4     0,3      100 

dichloorfenolen (som)    0,20      22     0,2        30 

trichloorfenolen (som)    0,0030      22     0,03        10 

tetrachloorfenolen (som)    0,015      21     0,01        10 

pentachloorfenol     0,0030      12     0,04          3 



 
 

Achtergrondwaarden voor grond (voor standaardbodem). 

Streefwaarden grondwater en interventiewaarden grond en grondwater voor standaardbodem (10% organisch  

stof en 25 % lutum). 

Grond / sediment in mg/kg d.s., grondwater in µg/l; tenzij anders vermeld. 

 

 

Stof    Grond/sediment (mg/kg d.s.)  Grondwater (µg/l) 

    droge stof)  

       

    Achtergrond- Interventie-  Streef-  Interventie- 

    waarde  waarde   waarde  waarde  

 

 

3 

d. Polychloorbifenylen (PCB’s) 

PCB’s (som 7)     0,020        1     0,01          0,01 

 

e. overige gechloreerde koolwaterstoffen 

Monochlooranilinen (som)    0,20      50     -        30 

Pentachlooraniline    0,15        -     -           - 

Dioxine (som I-TEQ)    0,000055       0,00018    -           - 

Chloornaftaleen (som)    0,070      23     -          6 

 

6. Bestrijdingsmiddelen 

a. organochloorbestrijdingsmiddelen 

chloordaan (som)     0,0020        4     0,02 ng/l         0,2 

DDT (som)     0,20        1,7     -           - 

DDE (som)     0,10        2,3     -           - 

DDD (som)     0,020      34     -           - 

DDT/DDE/DDD (som)    -        -     0,004 ng/l         0,01 

aldrin      -        0,32     0,009 ng/l          - 

dieldrin      -        -     0,1 ng/l           - 

endrin      -        -     0,04 ng/l          - 

isodrin      -        -     -           - 

telodrin      -        -     -           - 

Drins (som)     0,015        4     -          0,1 

Endosulfansulfaat    -        -     -           - 

α-endosulfan     0,00090       4     0,2 ng/l          5 

α-HCH      0,0010      17   33 ng/l           - 

ß-HCH      0,0020        1,6     8 ng/l           - 

γ-HCH (lindaan)     0,0030        1,2     9 ng/l           - 

δ-HCH      -        -     -           - 

HCH-verbindingen (som)    -        -     0,05          1 

Heptachloor     0,00070       4     0,005 ng/l         0,3 

Heptachloorepoxide (som)    0,0020        4     0,005 ng/l         3 

Hexachloorbutadieen    0,003        -     -           - 

Organochloorhoudende bestrijdings- 

middelen (som landbodem)   0,40        -     -           - 

 

b. organofosforpesticiden 

azinfos-methyl     0,0075        -     -           - 

 

c. organotin bestrijdingsmiddelen 

organotinverbindingen (som)   0,15        2,5     0,05 - 16 ng/l         0,7 

tributyltin     0,065        -     -           - 

 

d. chloorfenoxy-azijnzuur herbiciden 

MCPA      0,55        4     0,02        50 



 
 

Achtergrondwaarden voor grond (voor standaardbodem). 

Streefwaarden grondwater en interventiewaarden grond en grondwater voor standaardbodem (10% organisch  

stof en 25 % lutum). 

Grond / sediment in mg/kg d.s., grondwater in µg/l; tenzij anders vermeld. 

 

 

Stof    Grond/sediment (mg/kg d.s.)  Grondwater (µg/l) 

    droge stof)  

       

    Achtergrond- Interventie-  Streef-  Interventie- 

    waarde  waarde   waarde  waarde  

 

 

4 

e. overige bestrijdingsmiddelen 

atrazine      0,35        0,71   29 ng/l      150 

carbaryl      0,15        0,45     2 ng/l        50 

carbofuran     0,017        0,017    9 ng/l      100 

4-chloormethylfenolen (som)   0,60        -     -           - 

Niet-chloorhoudende bestrijdings- 

middelen (som)     0,090        -     -           - 

 

7. overige stoffen 

Asbest      -    100     -           - 

cyclohexanon     0,1    150     0,5  15000 

dimethyl ftalaat     2,0      82     -           - 

diethyl ftalaat     0,045      53     -           - 

di-isobutyl ftalaat     0,045      17     -           - 

dibutyl ftalaat     0,045      36     -           - 

butyl benzylftalaat    0,070      48     -           - 

dihexyl ftalaan     0,070    220     -           - 

di(2-ethylhexy)ftalaat    0,070      60     -           - 

ftalaten (som)     -        -     0,5          5 

minerale olie              190              5000   50      600 

pyridine      0,15      11     0,5        30 

tetrahydrofuran     0,45        7     0,5      300 

tetrahydrothiofeen    1,5        8,8     0,5    5000 

tribroommethaan (bromoform)   0,20      75     -      630 

ethyleenglycol     5,0        -     -           - 

diethyleenglycol     8,0        -     -           - 

acrylonitril     1,0        -     -           - 

fomaldehyde     0,1        -     -           - 

isopropanol (2-propanol)    0,75        -     -           - 

methanol     3,0        -     -           - 

butanol (1-butanol)    2,0        -     -           - 

butylacetaar     2,0        -     -           - 

ethylacetaat     2,0        -     -           - 

methyl-tert-butyl ether (MTBE)   0,20        -     -           - 

methylethylketon     2,0        -     -           - 
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1. Inleiding 
Op 18 mei 2015 is de RUD Utrecht gevraagd een beoordeling te geven ten aanzien van externe veiligheid. Aanleiding is 

het bestemmingsplan Leusden Zuid. Dit betreft een conserverend bestemmingsplan waarbij een wijzigingsbevoegdheid 
wordt opgenomen voor de ontwikkeling van een nieuw landgoed.   

 
2. Samenvatting 

Ten behoeve van het bestemmingsplan Leusden Zuid is een beoordeling gedaan inzake externe veiligheid. In en nabij 
het plangebied moet rekening worden gehouden met een doorgaande route voor het vervoer van gevaarlijke stoffen en 

een ondergrondse buisleiding voor het vervoer van aardgas onder hoge druk. Uit de beoordeling volgt dat voor zowel de 
route voor het vervoer van gevaarlijke stoffen als de buisleiding een beperkte verantwoording noodzakelijk is. De 

beperkte verantwoording wordt gedeeltelijk in deze rapportage gegeven. Deze dient te worden aangevuld afhankelijk 
van het advies van de brandweer, waartoe een wettelijke verplichting bestaat deze te vragen.  

 
3. Wettelijk kader 

Externe veiligheid heeft betrekking op de gevaren die mensen lopen als gevolg van een ongeval in de directe omgeving 
waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken. Er kan onderscheid worden gemaakt tussen inrichtingen waar gevaarlijke 

stoffen worden bewaard en/of bewerkt, transportroutes waarlangs gevaarlijke stoffen worden vervoerd en ondergrondse 

buisleidingen. De aan deze activiteiten verbonden risico’s moeten tot een aanvaardbaar niveau beperkt blijven.  
 

Het wettelijk kader voor risicobedrijven is vastgelegd in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en voor het 
vervoer van gevaarlijke stoffen in de Wet vervoer gevaarlijke stoffen. 

 
Op 1 januari 2011 is het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) in werking getreden welke het wettelijk kader 

vormt voor ondergrondse buisleidingen. 
 

Op 1 april 2015 is het Besluit transportroutes externe veiligheid (Btev) in werking getreden welke het wettelijk kader 
voor transportroutes voor het vervoer van gevaarlijke stoffen geeft.   

 
Bij de beoordeling van de externe veiligheidssituatie zijn twee begrippen van belang: 

- Het plaatsgebonden risico (PR) richt zich als maat voor het risico vanwege activiteiten met gevaarlijke stoffen vooral 
op de basisveiligheid voor personen in de omgeving van die activiteiten. 

Aan het PR is een wettelijke grenswaarde verbonden die niet mag worden overschreden. Het PR wordt “vertaald” 
als een risicocontour rondom een risicovolle activiteit, waarbinnen geen kwetsbare objecten (bijv. woningen) mogen 

liggen. 
- Het groepsrisico (GR) is een maat voor de maatschappelijke ontwrichting als gevolg van een calamiteit met 

gevaarlijke stoffen. Rondom een risicobron wordt een invloedsgebied gedefinieerd, waarbinnen grenzen worden 

gesteld aan het maximaal aanvaardbare aantal personen, de z.g. oriënterende waarde (OW). In het Bevi, het Bevb 
en de Rnvgs wordt de verantwoordingsplicht voor het bevoegd gezag ten aanzien van de acceptatie van het 

groepsrisico vanwege inrichtingen wettelijk geregeld. Deze verantwoordingsplicht geldt voor elke toename van het 
GR, ook als de OW niet wordt overschreden.  
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4. Leusden Zuid 
 

 

4.1 Ligging 
 

 
In onderstaande figuur is de ligging van het plangebied weergegeven. 

 

 
Figuur 1: ligging van het plangebied 
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De wijzigingsbevoegdheid betreft onderstaande gearceerde gebied. 

 
Figuur 2: Gebied met wijzigingsbevoegdheid tot een nieuw landgoed 
 

Volgens de voorgenomen bepalingen mogen gebouwen uitsluitend in het oostelijke gedeelte worden gerealiseerd zodat 
wordt aangesloten bij boerderij “De Zuidwind”. Hier worden maximaal 4 woningen en een hoofgebouw gerealiseerd met 

naar verwachting hoogstens 40 personen. Op de buitenplaats worden maximaal 100 personen verwacht. Welke functie 
dit gaat betreffen moet nog worden uitgewerkt.  

 
 

4.2 Risicokaart 

 
Middels de risicokaart kan worden beoordeeld of een locatie nabij een risicoveroorzakend object is gelegen.  

Onderstaande figuur is een uitsnede van de risiscokaart ter plaatse van het plangebied. De rode stippellijn geeft 
ondergrondse hoge druk aardgasleidingen weer.  

 

 
Figuur 3: uitsnede uit de risicokaart 
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Uit de risicokaart blijkt dat door het plangebied een hoge druk aardgasleiding loopt. Ten oosten is een spoorlijn 

zichtbaar. Dit betreft de zogeheten Ben Pon baan. Over deze spoorlijn vindt blijkens de Regeling basisnet geen vervoer 
van gevaarlijke stoffen plaats. Hiermee is deze spoorlijn voor externe veiligheid niet relevant. 

 

 
4.3 Route vervoer gevaarlijke stoffen 

 
In 2013 heeft het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leusden een nieuwe route voor het 

vervoer van gevaarlijke stoffen vastgesteld. Dit betreffen de met een rode lijn aangegeven wegen in figuur 4.  
 

 
Figuur 4: Route vervoer gevaarlijke stoffen  (rode lijn) 

 
De Groene Zoom behoort ten dele tot de door de gemeente Leusden vastgestelde route voor het vervoer van  

gevaarlijke stoffen. De afstand van De Groene Zoom tot de eerste in het plangebied gelegen (beperkt) kwetsbare 
objecten bedraagt ongeveer 120 meter. Gezien deze afstand is er geen belemmering vanwege het plaatsgebonden 

risico. Binnen deze afstand van 120 meter worden geen nieuwe objecten gerealiseerd. Aangezien het groepsrisico 
vanwege het bestemmingsplan niet toeneemt is een verantwoording van het groepsrisico zoals bedoeld in artikel 8 van 

het Besluit externe veiligheid buisleidingen niet noodzakelijk. Wel dient een beperkte verantwoording zoals bedoeld in 
artikel 7 van het Bevt noodzakelijk. Dit betreft: 

a. de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een ramp op die weg, spoorweg 
of dat binnenwater, en 

b. voor zover dat plan of die vergunning betrekking heeft op nog niet aanwezige kwetsbare of beperkt kwetsbare 
objecten: de mogelijkheden voor personen om zich in veiligheid te brengen indien zich op die weg, spoorweg of dat 

binnenwater een ramp voordoet. 

Ad a.  

- De Groene Zoom ter hoogte van het plangebied ligt hemelsbreed op ongeveer 1,4 km vanaf de brandweerpost aan 
de Burgemeester Van der Postlaan 1 te Leusden. Op hemelsbreed 3,5 km bevindt zich de ambulancepost aan de 

Zonnehof te Amersfoort; 

Ad b. 

- Loodrecht op De Groene Zoom lopen meerdere vluchtwegen welke mogelijkheid tot evacuatie geven. Aangezien 

binnen 200 meter vanaf De Groene Zoom zich meerdere woningen bevinden bestaat de mogelijkheid dat zich hier 
verminderd zelfredzame personen bevinden. Verondersteld wordt dat deze personen begeleid kunnen worden door 

wel zelfredzame personen. 
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4.4 Buisleidingen 

 

Voor het plangebied is een berekening gemaakt met behulp van Carola, versie 1.0.0.52, parameterbestand 1.3. De 
rapportages van de gemaakte berekening is als bijlage 1 bij deze rapportage gevoegd. De bevolking is opgevraagd 

middels de BAG-populatieservice. In onderstaande figuur is de bevolking weergegeven middels de gekleurde bolletjes. 
Bij de bepaling van het invloedsgebied van de nabij en in het plangebied gelegen buisleidingen is gebleken dat het 

gebied waarvoor een wijzigingsbevoegdheid wordt opgenomen grotendeels buiten het invloedsgebied van deze leidingen 
ligt. Het oostelijk gedeelte waar nieuwbouw zal plaats vinden ligt hier volledige buiten. Zodoende is deze wijziging niet 

relevant vanwege nabij gelegen buisleidingen.  
 

 
Figuur 5: invloedsgebied (rood/bruine gebied) 
 

Uit de berekening blijkt dat alleen het invloedsgebied van leiding W-520-06 over het plangebied ligt. Zodoende dient bij 
de vaststelling van het bestemmingsplan met deze leiding rekening te worden gehouden.   

 
Uit de berekening volgt dat de PR 10-6/jaar contour van leiding W-520-06 op de leiding is gelegen. De PR contour vormt 

zodoende geen belemmering voor het plangebied. Het groepsrisico voor leiding W-520-06 bedraagt in de huidige situatie 
per kilometer leiding maximaal 1.82*10-7 bij 77 slachtoffers. De wijzigingsbevoegdheid voor de ontwikkeling van een 

nieuw landgoed heeft geen invloed op de hoogte van het groepsrisico. 
 

Conform artikel 12 van het Bevb dient het groepsrisico beperkt te worden verantwoord. Dit betreft de in artikel 12, 

eerste lid, onder a, b, f en g genoemde onderdelen: 
 

a. de aanwezige en de op grond van het besluit te verwachten dichtheid van personen in het invloedsgebied van 
de buisleiding of buisleidingen die het groepsrisico mede veroorzaakt of veroorzaken; 

 
- de bevolking welke is meegenomen in de risicoberekening is opgenomen in bijlage 1, hoofdstuk 2.4; 
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b. het groepsrisico per kilometer buisleiding op het tijdstip waarop het besluit wordt vastgesteld en de bijdrage 

van de in dat besluit toegelaten kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten aan de hoogte van het groepsrisico, 
vergeleken met de lijn die de kans weergeeft op een ongeval met 10 of meer dodelijke slachtoffers van ten 

hoogste 10-4 per jaar en de kans op een ongeval met 100 of meer dodelijke slachtoffers van ten hoogste 10-6 

per jaar; 
 

- het groepsrisico is vermeld in hoofdstuk 4 en 5 van bijlage 1; 
 

f. de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een ramp of zwaar 
ongeval; 

 
- het plangebied bevindt zich hemelsbreed op een afstand van circa 1,5 kilometer vanaf de brandweerpost aan de 

Burgemeester Van der Postlaan 1 te Leusden. Op hemelsbreed 3,5 km bevindt zich de ambulancepost aan de 
Zonnehof te Amersfoort; 

 
g. de mogelijkheden voor personen die zich bevinden in het invloedsgebied van de buisleiding of buisleidingen die 

het groepsrisico mede veroorzaakt of veroorzaken, om zich in veiligheid te brengen indien zich een ramp of 
zwaar ongeval voordoet. 

 
- Leiding W-520-06 loopt midden door Leusden Zuid. Leusden Zuid bevind zicht voor een groot gedeelte binnen het 

invloedsgebied van deze buisleiding. Er zijn in het plangebied meerdere wegen aan weerszijden van de buisleiding 
om in tegenovergestelde richting van de leiding te vluchten. Gezien de grootte van het gebied bestaat de 

mogelijkheid dat er verminderd zelfredzame personen in het invloedsgebied van de buisleiding aanwezig zijn.  

 
 

5. Conclusie 
Door het plangebied loopt een route voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Vanwege deze route zijn er geen 
belemmeringen vanwege het plaatsgebonden risico. Aangezien het groepsrisico niet toeneemt en deze in de huidige 

situatie niet wordt overschreden is uitsluitend een beperkte verantwoording van het groepsrisico noodzakelijk. Hiertoe is 
een eerste aanzet gegeven in hoofdstuk 4.3 van deze rapportage. Conform artikel 9 van het Bevt dient het bestuur van 

de Veiligheidsregio in de gelegenheid te worden gesteld te adviseren over de onderwerpen als genoemd in artikel 7 van 
het Bevt.  

Hiernaast loopt door het plangebied een hoge druk aardgasleiding. Vanwege het plaatsgebonden risico van de 
buisleiding zijn er geen belemmeringen voor het plangebied. Het groepsrisico bedraagt in de huidige situatie per km 

leiding maximaal 1.82*10-7 bij 77 slachtoffers. Voor de buisleiding is een beperkte verantwoording noodzakelijk waartoe 
in hoofdstuk 4.4 een eerste aanzet is gegeven. Conform artikel 12, tweede lid van het Besluit externe veiligheid 

buisleidingen dient het bestuur van de Veiligheidsregio in de gelegenheid te worden gesteld te adviseren over het 

groepsrisico.  
 

Voor de volledigheid wordt vermeld dat het bestemmingsplan de ligging van de buisleiding, alsmede de bij de buisleiding 
behorende belemmeringsstrook dient weer te geven. Deze strook bedraagt conform artikel 5 van de Regeling externe 

veiligheid buisleidingen 4 meter aan weerszijden van de leiding gemeten vanaf het hart van de buisleiding.  
 

Voor het overige zijn er vanuit externe veiligheid geen belemmeringen voor de gewenste ontwikkeling.  
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1 Inleiding 

In deze rapportage worden de gebruikte invoergegevens en de door CAROLA gegenereerde resultaten 

weergegeven. Deze gegevens vormen de basis voor een QRA-rapportage. Naast deze basisinvoergegevens 

en –resultaten wordt in de Handleiding Risicoberekeningen BevB aangegeven welke elementen ook in de 

QRA beschreven moeten worden. In onderstaand overzicht worden welke elementen beschreven moeten 

worden en of deze door CAROLA worden aangeleverd. Indien de elementen niet door CAROLA worden 

gegenereerd, moeten ze door de opsteller van de QRA-rapportage worden ingevuld. Het meest recente 

overzicht van de te beschrijven elementen wordt gegeven in de van kracht zijnde versie van de 

Handleiding Risicoberekeningen Bevb. 

 

In CAROLA berekeningen wordt gebruik gemaakt van de parameters conform de Handleiding 

Risicoberekeningen Bevb [1]. Achtergrondinformatie over de berekeningen kan worden gevonden in [2, 3, 

4, 5]. 

 

Overzicht van de elementen die in een QRA gerapporteerd moeten worden. 

 Onderwerp Vertrouwelijk/ 

Openbaar 

Aangeleverd door 

CAROLA 

1 Algemene rapportgegevens    

 Administratieve gegevens: 
• naam en adres van de leidingexploitant(en) (volgens Bevb) 
• naam en adres van de opsteller van de QRA 

Openbaar Deels 
 
 
Nee 

 Reden opstellen QRA Openbaar Nee 
 Gevolgde methodiek 

• rekenpakket met versienummer 
• parameterbestand met versienummer 

Openbaar Ja 

 Peildatum QRA  
• datum van de berekening 
• datum van aanmaak van de buisleidinggegevens 

Openbaar  
Ja 
Nee 

2 Algemene beschrijving van de buisleiding(en)   

 Gegevens buisleiding 
• naam buisleiding 
• diameter 
• druk 
• eventuele mitigerende maatregelen 

Openbaar  
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 

 Ligging van de leiding, aan de hand van kaart(en) op schaal.  
• leiding 
• noordpijl en schaalindicatie 

Openbaar  
Ja 
Ja 

3 Beschrijving omgeving   

 Omgevingsbebouwing en gebiedsfuncties 

• bestemmingsplannen al dan niet gedeeltelijk binnen de PR 10-6-
contour en het invloedsgebied 

Openbaar  
Ja indien ingevoerd  

 Actuele topografische kaart Openbaar Ja indien ingevoerd 

 
Een beschrijving van de bevolking rond de buisleiding, onder opgave van de 
wijze waarop deze beschrijving tot stand is gekomen (o.a. incidentele 
bebouwing, lintbebouwing) 

Openbaar Nee 

 
Mogelijke gevaren van buiten de buisleiding die op de buisleiding effect 
kunnen hebben (risicoverhogende objecten, buurbedrijven/ activiteiten, 
vliegroutes, windturbines) 

Openbaar Nee 

 Gebruikt weerstation Openbaar Ja 
4 Beschrijving per leiding van mogelijke risico’s voor de omgeving  

  

 
Samenvattend overzicht van de resultaten van de QRA, waarin tenminste is 
opgenomen: 

Openbaar Ja 

 
Kaart met het berekende plaatsgebonden risico, met contouren voor 10-4, 10-

5, 10-6, 10-7 en 10-8 (indien aanwezig) 
Openbaar Ja 

 FN-curve, voor zowel huidige als toekomstige situatie, met het groepsrisico 
voor de kilometer buisleiding met de grootste overschrijding van de 
oriënterende waarde. Op de horizontale as van de grafiek met de FN-curve 
wordt het aantal dodelijke slachtoffers uitgezet, op de verticale as de 
cumulatieve kans tot  
10-9 per jaar 

Openbaar Ja 

 FN-datapunt waarbij de maximale overschrijding van de oriëntatiewaarde 
optreedt, inclusief de factor van de overschrijding 

Openbaar Ja 

 Grafiek met de screening van het groepsrisico Openbaar Ja 
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 Beschrijving of er kwetsbare bestemmingen en/of beperkt kwetsbare 
bestemmingen binnen de PR contour van 10-6 per jaar zijn 

Openbaar Nee 

 Voorgestelde preventieve en repressieve maatregelen die in de QRA zijn 
meegenomen 

Openbaar Ja 
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2 Invoergegevens 

De risicoberekeningen die in dit rapport zijn beschreven zijn uitgevoerd met CAROLA versie 1.0.0.52. De 

gehanteerde parameterfile heeft versienummer 1.3. De berekeningen zijn uitgevoerd op 25-06-2015.    

 

Dit project is opgeslagen onder de naam  C:\Users\RP141072\OneDrive voor 

Bedrijven\Advisering\Leusden\BP Leusden Zuid\BP Leusden Zuid.crp en is laatstelijk bijgewerkt op 25-06-

2015. 

Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van de meteorologische gegevens van het weerstation 

Soesterberg. De gebruikte ruwheidslengte is 0,1 meter. 

 

In dit hoofdstuk worden de verschillende invoergegevens nader gespecificeerd in de navolgende secties. 

 

2.1 Interessegebied 

Het interessegebied is weergegeven in figuur 2.1  

Figuur 2.1 Interessegebied voor de uitgevoerde risicoberekeningen 
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2.2 Invloedsgebied 

Indien een locatie in het invloedsgebied van een buisleiding ligt dient bij ruimtelijke besluiten rekening te 

worden gehouden met externe veiligheid. Het invloedsgebied van leiding van W-520-06 is in onderstaande 

figuur weergegeven. Dit betreft het gebied binnen de zwarte contourgrens. Binnen de bruinrode 

contourgrens is de 100% letaliteitsgrens weergegeven. 

 

Figuur 2.2a Invloedsgebied (gebied binnen zwarte lijnen) 

 

 

 

2.3 Relevante leidingen 

Op basis van het gespecificeerde interessegebied zijn de volgende aardgastransportleidingen 

meegenomen. 

 

Eigenaar Leidingnaam Diameter [mm] Druk [bar] Datum aanleveren 

gegevens 

N.V. 

Nederlandse 

Gasunie 

1779_leiding-

A-510-deel-1 

914.00 66.20 22-06-2015 

N.V. 

Nederlandse 

Gasunie 

1779_leiding-

W-520-01-

deel-1 

212.00 40.00 22-06-2015 

N.V. 

Nederlandse 

Gasunie 

1779_leiding-

W-520-03-

deel-1 

219.10 40.00 22-06-2015 

N.V. 

Nederlandse 

Gasunie 

1779_leiding-

W-520-05-

deel-1 

219.10 40.00 22-06-2015 

N.V. 

Nederlandse 

Gasunie 

1779_leiding-

W-520-06-

deel-1 

457.00 40.00 22-06-2015 
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De exploitant specifieke factoren voor casuïstiek (cluster 1b), actief rappel (cluster 1C) en mitigerende 

maatregelen corrosie staan beschreven in Tabel 11 van Module B van de Handleiding Risicoberekeningen 

Bevb [1]. 

  

De leidingen zijn gevisualiseerd in figuur 2.2. 

Figuur 2.2 Buisleidingen aanwezig in de omgeving van het interessegebied 

 

 

Leidingen meegenomen in de risicoberekeningen  

Leidingen waarvoor de houdbaarheidsdatum van de gegevens verstreken is  

 

  

De volgende risicomitigerende maatregelen zijn meegewogen in de risicostudie: 

Leidingnaam Mitigerende 

maatregel 

Begin stationing Eind stationing 

1779_leiding-

A-510-deel-1 

striktere begeleiding 

van 

werkzaamheden 

5799.190 6153.000 

 

Een deel van onderstaande leiding loopt bovengronds waardoor CAROLA voor dat leidingdeel geen 

correcte waarden geeft voor PR en GR. Neemt u contact op met de leidingexploitant voor het bepalen van 

de risico's van deze leiding 

Leidingnaam Begin stationing Eind stationing 

1779_leiding-W-520-01-deel-1 5545.900 5551.950 
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2.4 Populatie 

De ingevoerde populatie is weergegeven in figuur 2.3 

 

Figuur 2.3 Bevolking meegenomen in de risicoberekeningen 

 

 

Populatietype Polygoonpunten Populatiepolygoon 

Wonen   

Werken   

Evenement   

 

Populatiebestanden 

Pad Type Aantal Percentage Personen 

bijeen_sport_cel_zkh-dag100-nacht80.txt Werken 358 100/ 80/ 7/ 1/ 100/ 

100 

evenem-0327100000263904-100dagen-cap1061-

buit7.txt 

Evenement 1059   

industrie-dag100-nacht30.txt Werken 410 100/ 30/ 7/ 1/ 100/ 

100 

kantoor_kliniek_onderwijs_winkel-dag100-

nacht0.txt 

Werken 3426   

wonend_vakantiehuis-dag50-nacht100.txt Wonen 6438   
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3 Plaatsgebonden risico 

Voor de in voorgaande hoofdstuk genoemde leidingen is het plaatsgebonden risico bepaald. Voor elk van 

de leidingen wordt het plaatsgebonden risico weergegeven als iso-risicocontouren op een 

achtergrondkaart. Hieronder wordt alleen het risico van leiding W-520-06 weergegeven omdat andere 

leidingen niet relevant zijn voor het plangebied.  

 

3.1 Figuur 3.1 Plaatsgebonden risico voor 1779_leiding-W-520-06-deel-1 van N.V. 

Nederlandse Gasunie 

 

  

 

1E-4  

1E-5  

1E-6  

1E-7  

1E-8  
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4 Groepsrisico screening 

Om in één oogopslag een indruk te krijgen van het groepsrisico wordt het groepsrisico gescreend alvorens 

voor specifieke segmenten FN-curves te visualiseren. Voor elk van de leidingen wordt per stationing de 

overschrijdingsfactor van de oriëntatiewaarde van het groepsrisico weergegeven. Deze is berekend door 

rondom elk punt op de leiding één kilometer segment te kiezen die gecentreerd ligt ten opzichte van dit 

punt. Voor deze kilometer leiding is een FN-curve berekend en voor deze FN-curve de 

overschrijdingsfactor.  
 

De overschrijdingsfactor is de verhouding tussen de FN-curve en de oriëntatiewaarde. Daarmee is de 

overschrijdingsfactor een maat die aangeeft in hoeverre de oriëntatiewaarde wordt genaderd of 

overschreden. Een overschrijdingsfactor kleiner dan 1 geeft aan dat de FN-curve onder de 

oriëntatiewaarde blijft. Bij een waarde van 1 zal de FN-curve de oriëntatiewaarde raken. Bij een waarde 

groter dan 1 wordt de oriëntatiewaarde overschreden.  

 

4.1 Figuur 4.1 Groepsrisico screening voor 1779_leiding-W-520-06-deel-1 van N.V. 

Nederlandse Gasunie 

 

De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 77 slachtoffers en een 

frequentie van 1.82E-007. 

 

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0.108 en correspondeert met die kilometer 

leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 1010.00 en stationing 2010.00. Voor deze kilometer 

leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. De betreffende kilometer leiding is 

gevisualiseerd in figuur 4.2 

 

Figuur 4.2 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-curve voor 

1779_leiding-W-520-06-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie 
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5 FN curves 

Voor elk van de eerder genoemde leidingen is het groepsrisico berekend. Een samenvatting van de 

resultaten hiervan is gegeven in het voorgaande hoofdstuk; in dit hoofdstuk wordt voor elk van de 

leidingen de daadwerkelijke FN-curve gegeven van de (in termen van groepsrisico) “slechtste” kilometer 

van het betreffende tracé. 

 

5.1 Figuur 5.1 FN curve voor 1779_leiding-W-520-06-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie 

voor de kilometer tussen stationing 1010.00 en stationing 2010.00 

 

 

 

  



Pagina 12 van 12

   

6 Referenties 

[1] Handleiding Risicoberekeningen Bevb. Versie 1.0. 20 december 2010. 

 

[2] Risicomethodiek aardgastransportleidingen. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Brief 

390/06 CEV Lah/pbz-1191. 6 november 2006. 

 

[3] Risicomethodiek aardgastransportleidingen. Ministerie van VROM. Brief 2006.334302. 7 december 

2006. 

 

[4] Laheij GMH, Vliet AAC van, Kooi ES. Achtergronden bij de vervanging van zoneringafstanden 

hogedruk aardgastransportleidingen van de N.V. Nederlandse Gasunie. Rijksinstituut voor 

Volksgezondheid en Milieu. RIVM-rapport 620121001/2008. 2008.  

 

[5] M. Gielisse, M.T. Dröge, G.R. Kuik. Risicoanalyse aardgastransportleidingen. N.V. Nederlandse 

Gasunie. DEI 2008.R.0939. 2008. 

 

 



datum 2-2-2017
dossiercode    20170202-10-14550

Wateradvies voor ruimtelijke plannen met een klein waterbelang (korte procedure)

Algemeen

Sinds 1 november 2003 is voor alle ruimtelijke plannen de watertoets verplicht. Het doel van de watertoets is waterbelangen
evenwichtig mee te nemen in het planvormingsproces van Rijk, Provincies en gemeenten. Hiermee wordt een veilig, gezond en
duurzaam watersysteem nagestreefd. De toets omvat het gehele proces van vroegtijdig informeren, adviseren, afwegen en
uiteindelijk beoordelen van de in ruimtelijke plannen voorkomende waterhuishoudkundige aspecten. Via de digitale watertoets is
beoordeeld of en welke waterbelangen voor het plan relevant zijn.

Beoordeling

In het plangebied liggen geen belangrijke oppervlaktewateren (zogenaamde primaire of A- watergangen), waterkeringen of
gebieden die zijn aangewezen voor regionale waterberging. Dit betekent dat dit plan geen essentiële waterbelangen raakt. Op
basis daarvan wordt door het waterschap voor het onderhavige plan een positief wateradvies gegeven.

Aandachtspunten

Voor de verdere uitwerking en concretisering van de beoogde ontwikkeling, geeft het waterschap aan dat rekening gehouden



moet worden met een aantal algemene en gebiedsspecifieke aandachtspunten voor water.

Algemene aandachtspunten

Vasthouden - bergen - afvoeren

Een belangrijk principe is dat een deel van het hemelwater binnen het plangebied wordt vastgehouden en/of geborgen en dus
niet direct afgevoerd wordt naar de riolering of het oppervlaktewater. Hiermee wordt bereikt dat de waterzuiveringsinstallatie
beter functioneert, verdroging wordt tegen gegaan en piekafvoeren in het oppervlaktewater (met eventueel wateroverlast in
benedenstrooms gelegen gebieden) wordt voorkomen. Bij lozing op oppervlaktewater zal hiervan een melding gedaan moeten
worden bij het waterschap.

Grondwaterneutraal bouwen

Om grondwateroverlast te voorkomen adviseert het waterschap om boven de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG) te
ontwerpen. Dit betekent dat aspecten zoals ontwateringsdiepte en infiltratie van hemelwater, beschouwd worden ten opzichte
van de GHG. Het structureel onttrekken / draineren van grondwater is geen duurzame oplossing en moet worden voorkomen.
Het waterschap adviseert de initiatiefnemer dan ook om voorafgaand aan de ontwikkeling een goed beeld te krijgen van de
heersende grondwaterstanden en GHG. Eventuele grondwateroverlast is in eerste instantie een zaak voor de betreffende
perceeleigenaar.

Schoon houden - scheiden - schoon maken

Om verontreiniging van bodem, grond- en/of oppervlaktewater te voorkomen is het van belang dat het afstromende hemelwater
niet verontreinigd raakt. Dit kan door nadere eisen of randvoorwaarden te stellen aan bijvoorbeeld de toegepaste
(bouw)materialen. Wij vragen de initiatiefnemer de beslisboom voor het afkoppelen van verhard oppervlak van ons waterschap
toe te passen. Deze beslisboom is te vinden op onze website, -link-.

Tot slot

Eventueel benodigde vergunningen worden niet binnen de watertoets procedure of met deze Digitale Watertoets geregeld en
zullen via daarvoor bedoelde procedures verkregen moeten worden. Een watervergunning van het waterschap is bijvoorbeeld
nodig voor het dempen en/of vergraven van watergangen, het lozen van water op oppervlaktewater en het onttrekken van
grondwater. Informatie over een watervergunning kunt u vinden op de website van het waterschap (www.vallei-veluwe.nl/loket).
Op www.omgevingsloket.nl kunt u een watervergunning aanvragen. Daarnaast kunt u telefonisch contact opnemen met het
waterschap onder telefoonnummer 055 - 52 72 911. Wij wensen u succes met de verdere ruimtelijke planvorming en verzoeken
u het voorontwerp bestemmingsplan naar ons te mailen [watertoets@vallei-veluwe.nl].

Heeft u vragen of opmerkingen over deze watertoetsapplicatie? Laat het ons per mail weten [watertoets@vallei-veluwe.nl]. Voor
dringende watertoetszaken kunt u ons telefonisch bereiken op 055 - 52 72 911.

Team Watertoets, Waterschap Vallei en Vallei

Disclaimer

Waterschap Vallei en Veluwe streeft ernaar om correcte en actuele informatie in deze watertoetsapplicatie aan te bieden. Aan
het beschikbaar gestelde kaartinformatie kunnen geen rechten worden ontleend. Waterschap Vallei en Veluwe aanvaard geen
aansprakelijkheid voor enige vorm van schade naar aanleiding van het gebruik of de informatie die via deze applicatie
beschikbaar wordt gesteld.
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WAARDERING TOELICHTING OP HET ALGEMEEN BELANG 

VOOR DE GEMEENTE LEUSDEN 

  

I Cultuurhistorische waarde: 

belang van het object/complex 

 

1. als bijzondere uitdrukking van 

(een) culturele, sociaal-

economische en/of 

bestuurlijke/beleidsmatige 

en/of geestelijke 

ontwikkeling(en); 

Van belang als boerderij op landgoed Den Treek-

Henschoten en landgoederengeschiedenis van 

Leusden. 

2. als bijzondere uitdrukking van 

(een) geografische, 

landschappelijke en/of 

historisch-ruimtelijke 

ontwikkeling;  

Niet van toepassing. 

3. als bijzondere uitdrukking van 

(een) technische en/of 

typologische 

ontwikkeling(en); 

Niet van toepassing. 

4. wegens innovatieve waarde of 

pionierskarakter; 

Niet van toepassing. 

5. wegens bijzondere 

herinneringswaarde. 

De Zwarte Hen is een zeer oud erf, vermoedelijk 

eerder Bavoort geheten. 

Relatie (opdrachtgeverschap) met de voor Leusden 

zeer belangrijke familie De Beaufort, o.a. 

landgoedeigenaren en enkele burgemeesters. 

Onderdeel van de geschiedenis van landgoed 

Stichting Den Treek-Henschoten.  

  

II Architectuur- en 

kunsthistorische waarde: 

(bijzonder) belang van het 

object/complex 

 

1. voor de geschiedenis van de 

architectuur en/of 

bouwtechniek; 

Traditionele typologie van de dwarshuisboerderij, 

met zorgvuldig gekozen materialisering, 

gevelindeling en detaillering. Voorname uitstraling 

waaruit relatie met landgoedarchitectuur blijkt. 

2. voor het oeuvre van een 

bouwmeester, architect, 

ingenieur of kunstenaar; 

Onbekend. 

3. wegens de hoogwaardige 

esthetische kwaliteit van het 

ontwerp 

Traditionele typologie van de dwarshuisboerderij 

met veeschuur, met zorgvuldig gekozen 

materialisering, gevelindeling en detaillering. 

Voorname uitstraling waaruit relatie met 

landgoedarchitectuur blijkt. 

4. wegens het bijzondere 

materiaalgebruik, de 

ornamentiek en/of 

monumentale kunst; 

Zorgvuldige materialisering (o.a. verfijnd 

metselwerk), gevelindeling en detaillering 

5. wegens de bijzondere 

samenhang tussen exterieur 

en interieur 

Bezoek interieur maakt geen deel uit van het 

onderzoek. 

  

III Situationele en 

ensemblewaarde 
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1. betekenis als essentieel 

(cultuurhistorisch, functioneel 

en / of architectuurhistorisch 

en visueel) onderdeel van een 

complex 

De dwarsboerderij is het hoofdgebouw / 

hoofdmoment van het erf. 

2. a. bijzondere, beeldbepalende 

betekenis van het object voor 

het aanzien van zijn 

omgeving;  

b. bijzondere betekenis van 

het complex voor het aanzien 

van zijn omgeving, wijk, stad 

of streek;  

a. Karakteristieke en beeldbepalende ligging 

aan de Treekerweg te midden van open 

land tegenover bosperceel, net buiten de 

bebouwde kom van Leusden-Zuid bij 

kruispunt van wegen. De Treekerweg 

doorkruist van noord naar zuid het 

landgoed Den Treek en ligt op de 

overgang van de Utrechtse Heuvelrug en 

de Gelderse Vallei. 

b. Idem IIIa. 

 

3. a. bijzondere betekenis van 

het complex wegens de 

hoogwaardige kwaliteit van de 

bebouwing in relatie tot de 

onderlinge historisch-

ruimtelijke context en in 

relatie tot de daarbij 

behorende 

groenvoorzieningen, wegen, 

wateren, bodemgesteldheid 

en/of archeologie; 

b. bijzondere betekenis van 

het object wegens de wijze 

van verkaveling/ inrichting/ 

voorzieningen. 

a. Geen bijzonderheden, dwarshuisboerderij 

met veeschuur. 

b. Karakteristieke ligging te midden van 

open land tegenover bosperceel, net 

buiten de bebouwde kom van Leusden-

Zuid bij kruispunt van wegen. De ligging 

van de Treekerweg op de overgang van 

Utrechtse Heuvelrug naar Gelders Vallei 

is hier goed beleefbaar.  

 

  

IV Gaafheid en herkenbaarheid: 

belang van het object/complex 

 

1. wegens de architectonische 

gaafheid en/of 

herkenbaarheid van ex- en/of 

interieur; 

De dwarshuisboerderij is qua hoofdvorm zeer gaaf 

behouden en is ook na verbouwing tot woonhuis 

nog zeer goed als voormalige boerderij herkenbaar. 

2. wegens de materiële, 

technische en/of constructieve 

gaafheid; 

De gehele hoofdvorm, en een groot deel van de 

gevelindeling en detaillering zijn behouden of 

hersteld. Ook met toevoeging van nieuwe vensters 

en deuren nog goed herkenbaar als voormalige 

boerderij. 

3. als nog goed herkenbare 

uitdrukking van de 

oorspronkelijke of een 

belangrijke historische 

functie; 

Goed herkenbaar als voormalige boerderij met 

veeschuur. 

4. wegens de waardevolle 

accumulatie van 

belangwekkende 

historische bouw- en/of 

gebruiksfasen; 

Voor zover bekend als geheel gebouwd in 1868. De 

veeschuur is waarschijnlijk (veel) jonger en heeft 

ook verschillende bouwfasen. 

5. wegens de gaafheid en 

herkenbaarheid van het 

gehele ensemble van de 

De dwarshuisboerderij en de veeschuur vormen een 

karakteristiek ensemble. 
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samenstellende onderdelen 

(hoofd- en bijgebouwen, 

hekwerken, tuinaanleg e.d.) 

6. in relatie tot de structurele en 

/ of visuele gaafheid van de 

stedelijke, dorpse of 

landschappelijke omgeving 

Onderdeel van de verspreide landgoedbebouwing 

langs de zeer oude Treekerweg, die het landgoed 

Den-Treek doorsnijdt. 

Onderdelen zonder monumentale 

waarden 

Niet van toepassing. 

V Zeldzaamheid  

1. belang van het 

object/complex wegens 

absolute zeldzaamheid in 

architectuurhistorisch, 

bouwtechnisch, typologisch of 

functioneel opzicht; 

Niet absoluut zeldzaam, wel zeer karakteristiek 

2. uitzonderlijk belang wegens 

de relatieve zeldzaamheid in 

relatie tot één of meer van de 

onder I t/m III genoemde 

onderdelen 

Niet van toepassing. 

3. als karakteristiek voorbeeld 

van een object dat een veel 

voorkomende, maar 

belangrijke functie of 

typologie uit het verleden 

weerspiegelt en daardoor 

karakteristiek is voor de 

stedelijke, dorpse of 

landschappelijke omgeving. 

Zeer karakteristiek voorbeeld van een zorgvuldig 

vormgegeven dwarshuisboerderij in 

landgoederenzone. 

  

Receptiegeschiedenis, prijzen e.d. Genomineerd voor de Erfgoedprijs Leusden 2009 

  

 

GEGEVENS  

  

Naam object De (Zwarte) Hen 

Oorspronkelijke functie agrarisch 

Huidige functie wonen 

Typologie dwarshuisboerderij 

Stijl/stroming Traditioneel, invloed neoclassicisme 

Bouwtijd 1868 

Relevante wijzigingen In 2005 verbouwd tot woonboerderij naar ontwerp 

van architect ir. G.W. van Hoogevest. 

Architect(en)/ontwerper(s) onbekend 

Opdrachtgever Jhr. W.H. de Beaufort 

Bouwkundige karakteristiek Dwarshuisboerderij met voorhuis van anderhalve 

bouwlaag gedekt door een afgewolfd zadeldak 

gedekt met gesmoorde oud-Hollandse pannen. 

Bakstenen hoeklisenen waarop een gootlijst op 

klossen die als een kroonlijst fungeert. In de 

voorgevel paneeldeur met bovenlicht tussen 

lisenen, zesruits schuifvensters met luiken en ligt 

getoogde bovendorpels met strekkenlagen. 



 

 

5 

 

Blindnissen in de mezzanino. Nieuwe dakkapellen/ 

Het achterhuis in heeft een rietgedekt afgewolfd 

zadeldak. Diverse gietijzeren stalramen en in de 

voormalige mestdeuren is glas gezet. Tevens 

glaspui in loggia en diverse dakramen. 

Kunstwerken / gedenktekens/ die 

onderdeel zijn van het monument 
Sluitsteen met jaartal 1868 in achtergevel 

hoofdgebouw. 

Groen Niet van toepassing 

Bijgebouwen Veeschuur links, parallel aan het achterhuis 

Stedenbouwkundige ligging Met het voorhuis evenwijdig aan de Treekerweg 

gelegen, van de straat gescheiden door een 

voortuin en links een oprit en veeschuur. Juist 

buiten de bebouwde kom van Leusden-Zuid 

gelegen op een splitsing van wegen en deel 

uitmakend van de zeer verspreide vooral agrarische 

en landgoedbebouwing die de Treekerweg 

kenmerkt. 

De Treekerweg doorkruist van noord naar zuid het 

landgoed Den Treek en ligt op de overgang van de 

Utrechtse Heuvelrug en de Gelderse Vallei. De weg 

dateert al uit de 14e eeuw of ouder, toen het 

landgoed Den Treek nog een hofstede was.  

Geschiedenis De Hen, die ook wel de Zwarte Hen werd of wordt 

genoemd, is waarschijnlijk opvolger van de 

middeleeuwse boerderij Bavoort. Het ligt in een 

reeks van oude historische locaties van Hohorst tot 

Den Treek. Vanwege de vruchtbare grond 

ontstonden hier al vroeg een aantal rijke huizen en 

boerderijen.  

In 1812 kwam de boerderij in handen van Mr., 

Willem Hendrik de Beaufort en werd onderdeel van 

landgoed Den Treek (in 1919 samen met 

Henschoten ondergebracht in de Stichting Den 

Treek-Henschoten). De eerste pachtboer was een 

zoon van de koetsier van Den Treek.  

De huidige boerderij dateert voor zover bekend in 

zijn geheel uit 1868. De boerderij is verbouwd in 

1962-1963, waarbij ook bijgebouwen zijn 

afgebroken of gewijzigd. De veeschuur links lijkt te 

zijn verlaagd. Bij  de verbouwing is de deur met 

levensboom midden in de voorgevel vervangen 

door een venster en zijn ook de mestdeuren in de 

zijgevels van het achterhuis in vensters veranderd. 

De opkamer is verdwenen. Bij de verbouwing / 

restauratie in 2005 naar ontwerp van bureau 

Hoogevest (G.W. van Hoogevest was architect en 

bewoner van het huis) uit Amersfoort, is een aantal 

wijzigingen uit 1962-1963 terug gedraaid. De 

dakvensters in het voorhuis zijn veranderd in 

dakkapellen en is er een loggia in de rechter 

zijgevel gemaakt. 

Overige Niet van toepassing. 

  

Voorstel omvang bescherming De gehele dwarshuisboerderij. 

Veeschuur nader te bezien. 
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