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HORSEWISE 
LOCATIESTUDIE EN INPASSING DIENSTWONING EN BEZOEKERSRUIMTE

vogelvlucht locatie zorgmanege Horsewise naast manege De Treekhoeve

situatie 1930 situatie 1950

situatie 1990 situatie 2015

INLEIDING

Zorgmanege Horsewise biedt mensen door middel van verbinding en contact met paarden gelegenheid om inzicht te krijgen in hun eigen groei. 
De manege, die zich richt op mensen met ontwikkelingsachterstand en/of sociaal-psychologische beperkingen, is 10 jaar geleden opgezet en 
sinds 2009 gehuisvest op Waterlooweg 28A in Leusden. Het karakter is kleinschalig en er wordt zowel individueel als in groepen gewerkt. Er zijn 
maximaal 20 deelnemers en begeleiders tegelijkertijd op de manege. Uit het oogpunt van toezicht, zorg en veiligheid is er behoefte aan een 
dienstwoning. Daarnaast is het de wens een opslag/werkplaats en een wachtruimte voor bezoekers te realiseren. 

HISTORIE

• Voor de oorlog was het gebied bij Waterloo, ten oosten van de Doornseweg, productie naaldbos met, ten zuiden van de Buurtweg/Water-
looweg, stukken heide en enkele kleine agrarische percelen. 

• Na de oorlog zien we aan de westzijde van de Doornseweg een paardenrenbaan. Zuidelijk van de Buurtweg/Waterlooweg is een barakken-
kamp opgericht. Daarnaast zijn zowel langs de Doornseweg als langs de Buurtweg/Waterlooweg vrijstaande huizen gebouwd. Er is veel bos 
gekapt. In de heide zijn verspreid naaldhoutbosjes overgebleven. Op het plangebied lijkt een kleinschalig landbouwbedrijf gevestigd met in 
het verlengde hiervan aan de zuidzijde een woonhuis dat, gezien de verbindingsweg, een relatie met het barakkenkamp had.

• In de tweede helft van de 20ste eeuw is het barakkenkamp verdwenen. Er is opnieuw naaldbos ontstaan. Het plangebied ligt in de bossen en 
maakt onderdeel uit van een bedrijfscluster (tuinbouw, manege?) op een voormalig landbouwperceel aan de Waterlooweg. 

• De huidige situatie is zichtbaar op de kaart van 2015. De cluster aan de Waterlooweg bestaat nu uit manege De Treekhoeve en zorgmanege 
Horsewise met in de directe omgeving verschillende vrijstaande woningen en kleine bedrijven.
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1. eigen entree Horsewise

2. afsluiting manege-gedeelte

3. werkplaats en gebruiksruimte in stenen gebouw, op de 
voorgrond ontmoetingsruimte voor bezoekers en tuinmuur.

4. idem, op de achtergrond vrijstaande woning Waterlooweg 
30 met bijgebouw.

5. bedrijfsgebouw met stallen temidden van uitloopruimte 
voor paarden met schuilplekken.

6. idem, vrij zicht tussen stenen gebouw en bedrijfsgebouw 
met stallen.  

7. paardenrijbak met op de achtergrond groepsruimte (rechts) 
en hooi- en houtopslag (links). 

luchtfoto plangebied met aanduiding fotostandpunten

1.

2.
3.

4.5.

6.

7.

BESTAANDE SITUATIE
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PLANOLOGISCHE KADERS

Op het plangebied is bestemmingsplan “Buitengebied 2009” van toepassing. De ontsluitingsweg en het voorste deel van het erf voor het stenen 
gebouw hebben de bestemming “Bos en Natuurgebied”. Het stenen gebouw zelf heeft de bestemming “Wonen”. De overige gronden hebben de 
bestemming “Recreatieve voorzieningen” met de aanduiding R3.1 (Manege). 

Zowel binnen het bestemmingsvlak “Recreatieve voorzieningen” als “Wonen” mag één (dienst)woning worden opgericht met een inhoud van 
600m³. De goothoogte mag respectievelijk maximaal 6m en 5m zijn; de nokhoogte respectievelijk 10m en 9m. Er zijn geen bouwvlakken opgeno-
men. Op beide percelen is al een (dienst)woning aanwezig. Herziening van het bestemmingsplan voor een tweede woning is daarom noodzake-
lijk. 

Daarnaast is in het kader van de bedrijfs- en milieuzonering relevant dat rekening dient te worden gehouden met de zonering rondom manege 
De Treekhoeve (categorie 3.1, richtafstand 50m). Deze zonering is voornamelijk gebaseerd op geur. Aangezien de bedrijfspercelen direct aan el-
kaar grenzen is deze afstand niet haalbaar en dient aangetoond te worden dat er alsnog sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefmilieu. 
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Bestemmingsplan Buitengebied 2009 - www.ruimtelijkeplannen.nl

AFWEGING LOCATIE

Voor de locatie-afweging van de dienstwoning is gekeken naar de planologische kaders, bedrijfsvoering, landschappelijke inpassing, privacy & 
woongenot, veiligheid, overlast en ingeschatte kosten. De beoogde dienstwoning krijgt, naast een woonfunctie, een functie als toezichtslocatie 
van waaruit zicht wordt gehouden op het bedrijf, de bezoekers en de dieren. Vanuit de laatste functie is een plaats nabij de ingang en stallen gun-
stig. Daarbij is het gewenst dat de dienstwoning voldoende privacy heeft. 

Door de beperkte ruimte is een hoge mate van efficiëntie in inrichting noodzakelijk. Op het bedrijf wordt individueel of in kleine groepen gewerkt 
waarbij het ongestoord kunnen focussen op de interactie tussen dieren en mensen een belangrijke succesfactor is. Functies en activiteiten die 
afleidend werken voor de deelnemers, zoals een wachtruimte voor ouders, broertjes en zusjes, vinden op het voorste deel van het terrein plaats. 
Dit loopt geleidelijk over in functies en activiteiten, zoals de groepsruimte, waar ongestoord gewerkt dient te worden. 

Ook vormt bij de inrichting het minimaliseren van (geluid)hinder -o.m. van bezoekers op het terrein-  vanuit het bedrijf naar de buren, een be-
langrijk afwegingspunt. 

De veiligheid op het terrein hangt samen met overzicht en sociale controle. Het is belangrijk dat snel ingegrepen kan worden bij acute situaties 
voor paarden en bezoekers. Overzicht is ook belangrijk in het kader van inbraakgevoeligheid van het terrein. 

Vanuit de landschappelijke inpassing is de samenhang in materiaalgebruik en vormentaal op het bedrijf van belang. Een positie van een woning 
dichter bij de Waterlooweg is daarbij wenselijk vanuit een stedenbouwkundige logica waarin voor- en achterkanten op erven verschillend worden 
gebruikt en vanuit de overgang van de achterzijde naar natuur en landschap. 

Tenslotte is hergebruik van de bestaande gebouwen in het kader van de kosten een factor die meespeelt. 



ONDERZOCHTE MOGELIJKHEDEN

2. Locatie be
staande stenen gebouw

 (werkplaats, opslag en wachtruimte wor-

den gecombineerd)

1. Locatie teg
enover de ingang

 (werkplaats, opslag en wachtruim-

te blijven
 in het bestaa

nde stenen 

gebouw)

3. Locatie be
staande groepsruimte

 (werkplaats, opslag en wachtruimte blijven
 

in het bestaa
nde stenen gebouw, groeps-

ruimte moet verplaatst worden)

bedrijfsgebouw
 

m
et stallen

groepsruim
te

stenen gebouw

paardenrijbak
uitloopruim

te paarden

uitloopruim
te paarden

hooi- en houtopslag

ingang

- 5 -

m
estopslag

stallen
schuur



LOCATIES

Locatie 1:  Ligt direct tegenover de ingang en heeft zicht op de achterzijde van het bedrijfsgebouw met stallen, maar niet op de voorzijde waar 
veel activiteit plaatsvindt. Ook de paddock met paarden is grotendeels niet zichtbaar.

 Opslag/werkplaats blijven op de plaats van het bestaande stenen gebouw. De wachtruimte moet nieuw worden gebouwd nabij het 
stenen gebouw. De nieuwe situatie vraagt aanpassing en afwerking van bestaande gebouwen.  

 Gebouw en erf komen in mindering op de kostbare uitloopruimte voor paarden. 

 De kosten van nieuwbouw en de afbraak van een deel van de bestaande gebouwen zijn hoger dan hergebruik van bestaande be-
bouwing / funderingen en nutsaansluitingen.

 De bezonning van de woning is door de ligging in de bosrand minder gunstig, de privacy is door de centrale ligging matig.

 Voor veiligheid en sociale controle is de ligging aan de voorzijde, zichtbaar vanaf de weg, zeer gunstig. 

 Landschappelijk vormt de opzet een duidelijke stedenbouwkundig patroon met het hoofdhuis aan de voorzijde tegenover de in-
gang.

 De locatie ligt binnen de recreatiebestemming en op 30m van manege De Treekhoeve (de grootse afstand). 
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Locatie 2: Ligt op de plaats van het huidige stenen gebouw en heeft een goed overzicht over het hele bedrijf, ook op de voorzijde van het 
stallen-gebouw.

 Opslag/werkplaats en wachtruimte kunnen gecombineerd worden met de woning en het bestaande stenen gebouw kan worden 
hergebruikt. 

 Er is geen extra ruimtebeslag nodig. Wel zal het gebouw worden voorzien van een verdieping (vide) met kap.

 De kosten zijn door hergebruik van het bestaande gebouw minder in vergelijking met totale nieuwbouw. Ook omdat de nutsaanslui-
tingen al op deze locatie aanwezig zijn.

 Bezonning van de woning is gunstig en door de ligging aan de zijkant kan voldoende privacy worden geboden, met name aan de 
zuidwestzijde. 

 Voor veiligheid en sociale controle is een ligging aan de voorzijde van het bedrijf gunstig.

 Door de plaats van de woning - een rustige buffer tussen bedrijf en buren - wordt overlast door geluid voor buren beperkt. 

 Stedenbouwkundig is de locatie, even terzijde van de ingang, helder en landschappelijk is de ligging aan de voorzijde van het per-
ceel ook duidelijk. 

 De locatie ligt binnen de woonbestemming en ligt op 20m van manege De Treekhoeve (de kleinste afstand).



Locatie 3: Ligt aan de achterzijde van het bedrijf op de plaats van de huidige groepsruimte. Uitzicht over het bedrijf is mogelijk, maar de 
plaatsen waar de meeste activiteit plaatsvindt (aan de voorzijde van het bedrijfsgebouw met stallen en voor het bestaande stenen 
gebouw) zijn buiten beeld.

 De recent gebouwde groepsruimte kan niet worden ingezet als woning door onvoldoende isolatie. Een nieuwe woning zal moeten 
worden gebouwd. 

 Opslag/werkplaats en wachtruimte blijven op de plaats van het stenen gebouw. De wachtruimte moet nieuw worden gebouwd. De 
nieuwe situatie vraagt aanpassing en afwerking van de bestaande gebouwen. 

 De groepsruimte zal verplaatst moeten worden naar de voorzijde, deels ter plaatse van het huidige stenen gebouw. Aan de voorzij-
de vinden veel afleidende activiteiten plaats, die het ongestoord uitvoeren van (groeps)activiteiten in de weg staan. De groepsruimte 
is daarbij gefinancierd door een stichting. Het verplaatsen binnen korte tijd na realisatie wordt als ongepast ervaren. 

  Bezonning van de woning is door de ligging in de bosrand minder gunstig. Er is door de ligging aan de achterzijde voldoende pri-
vacy maar minder veiligheid en sociale controle.

 Landschappelijk en stedenbouwkundig is een ligging aan de achterzijde van het bedrijf ongewenst.

 De locatie ligt binnen de recreatiebestemming en op 30m van manege De Treekhoeve (de grootste afstand).   
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CONCLUSIE

Uitgaande van bovenstaande locaties, gaat de voorkeur uit naar locatie 2. Deze locatie heeft als enige locatie het gewenste overzicht over het 
gehele terrein. Ook kan op deze locatie het bestaande stenen gebouw en de al aanwezige nutsaansluitingen worden hergebruikt. Door de werk-
plaats, bezoekersruimte en de woning te combineren, wordt slechts op één locatie bebouwing gerealiseerd en blijft extra ruimtebeslag uit. Ook 
zullen de kosten lager blijven lager. De bezonning is gunstiger dan op de locaties naast het bos en er kan voldoende privacy worden geboden. De 
veiligheid en sociale controle blijft geborgd door de centrale ligging aan de voorzijde. De woning vormt daarnaast, in tegenstelling tot bijvoor-
beeld een groepsruimte, een rustige buffer tussen buren en bedrijf. De wachtruimte en opslag zijn op dit moment al op dezelfde locatie aanwe-
zig. Er is daardoor geen sprake van toename van overlast. Stedenbouwkundig is de locatie, even terzijde van de ingang, helder en landschappelijk 
is de ligging aan de voorzijde van het perceel ook duidelijk. De locatie heeft op deze plaats al een woonbestemming. Echter, de afstand tot mane-
ge De Treekhoeve is het kleinst (20m). Aangezien de bedrijfsvoering van de manege overeenkomend is met de bedrijfsvoering van Horsewise, valt 
niet te verwachten dat overlast per bedrijf te onderscheiden is. Onderzoek zal moeten uitwijzen of er sprake is van een aanvaardbaar woon- en 
leefklimaat. 



eenvoudige dienstwoning
met werkplaats/opslag, veranda en een 
terras aan de zijde met de meeste privacy.

werkplaats

woning

veranda
privéterras

herbruik bestaand gebouw
herbruik bestaan stenen gebouw - werk-
plaats aan de noordzijde - moestuin in de 
nabijheid. 

DIENSTWONING 

Voor een compacte dienstwoning is een verdieping/vide onder de kap gewenst. Hierbij zal ook daglicht-toetreding verzorgd moeten zijn d.m.v. 
een dakopbouw, dak- of gevelramen. Voor een vliering onder de kap is een nokhoogte van ca. 4,5m gewenst en een goothoogte van 3m. Een 
veranda is gewenst. De footprint van de woning zal ca. 80m2 zijn. Het is de wens om een energieneutrale woning te bouwen.
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BEZOEKERS WACHTRUIMTE

Om de privacy voor de woning te ver-
groten, wordt het als optie gezien om 
de wachtruimte los te koppelen van de 
woning en deze een plek te geven te-
genover de woning in de bosrand. Het 
kan een eenvoudige schuilhut gecombi-
neerd met berging zijn met een zitplek 
rond een warmtebron. 

wachtruimte eventueel gekoppeld aan 
schuilstal

wachtruimte als eenvoudige schuur, 
gecombineerd met berging

moestuin



een leefhuis eenvoud in hout

een echt huis maar een lage nok 

duurzaam & energieneutraal licht en natuurlijk

binnen-buiten ruim & praktisch
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1 INLEIDING 

 

Econsultancy heeft in opdracht van Zorgmanege Horsewise een onderzoek ‘bedrijven en milieuzone-

ring’ uitgevoerd ten behoeve van de herziening van het bestemmingsplan voor een bedrijfwoning bij 

de zorgmanege Horsewise. Het plan omvat de realisatie van een dienstwoning, opslag/werkplaats en 

een wachtruimte binnen de huidige kleinschalige karakter van de manege.  

 

In onderhavig onderzoek wordt inzichtelijk gemaakt of omliggende bedrijvigheid door de realisatie van 

het plan wordt belemmerd en of er sprake is van een acceptabel woon- en leefklimaat voor de 

dienstwoning. De VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering (2009) dient hierbij als onderlegger. 

Voor de inpassing van de dienstwoning is reeds een locatiestudie uitgevoerd. Op basis van de loca-

tiestudie heeft het de voorkeur om de dienstwoning op locatie 2 te realiseren. In figuur 1.1 is de voor-

keurslocatie uit de studie binnen het plangebied weergegeven. 

 

 
Figuur 1.1 Voorkeurslocatie dienstwoning 
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2 BEDRIJVEN EN MILIEUZONERING 

 

Bij een bestemmingsplanwijziging biedt de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering (editie 2009) 

een handreiking voor het uitvoeren van een goede ruimtelijke onderbouwing. De publicatie geeft voor 

verschillende bedrijfsmatige activiteiten een richtafstand voor een aantal milieuthema’s. Is de afstand 

tussen de geplande bedrijvigheid en woningbouw kleiner dan de richtafstand, dan is een uitgebreid 

onderzoek gewenst.  

 

De VNG-publicatie maakt voor de beoordeling onderscheid in twee gebiedstypen. Een rustige woon-

wijk wordt omschreven als een woonwijk, die is ingericht volgens het principe van functiescheiding. 

Afgezien van wijkgebonden voorzieningen komen vrijwel geen andere functies (zoals bedrijven of 

kantoren) voor. Langs de randen (in de overgang naar mogelijke bedrijfsfuncties) is weinig verstoring 

door verkeer. Een vergelijkbaar omgevingstype qua aanvaardbare milieubelasting is een rustig bui-

tengebied (eventueel inclusief verblijfsrecreatie), een stiltegebied of een natuurgebied. 

 

Een gemengd gebied wordt omschreven als een gebied met een matige tot sterke functiemenging. 

Direct naast woningen komen andere functies voor zoals winkels, horeca en kleine bedrijven. Ook 

lintbebouwing in het buitengebied met overwegend agrarische en andere bedrijvigheid kan als ge-

mengd gebied worden beschouwd.  

 

Het plangebied heeft met uitzondering van het bestaande pand (wonen) grotendeels de bestemming 

‘recreatieve voorzieningen’ met de aanduiding manege. In de directe omgeving is sprake van een 

sterke functiemenging. Aan de oostzijde van het plangebied ligt een manege (De Treekhoeve) en een 

bomenkwekerij (Waterloo) en hoveniersbedrijf (Splint). Voor het plangebied is sprake van een ge-

mengd gebied. 
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3 VIGERENDE BESTEMMINGSPLANNEN 

 

In de directe omgeving van het plan zijn de volgende bestemmingsplannen van kracht: 

- Buitengebied 2009 (figuur 3.1); 

- Buurtschappen (figuur 3.2). 

 

 
Figuur 3.1 Buitengebied 2009 

 
Figuur 3.2 Buurtschappen 

 

3.1 Buurtschappen 

Het bestemmingsplan Buurtschappen is aan de westzijde van het plangebied gelegen. Voorkeurslo-

catie 2 is op meer dan 160 meter tot de meest nabijgelegen perceelsgrens van de bedrijvigheid gele-

gen. Het bestemmingsplan Buurtschappen is daarmee voor onderhavig onderzoek niet relevant.  

 

3.2 Buitengebied 2009 

Het plangebied ligt volledig binnen de grenzen van het bestemmingsplan Buitengebied 2009. In het 

bestemmingsplan voorziet in de volgende bedrijvigheden met de functieaanduiding: 

 Manege (De Treekhoeve, R3.1); 

 Bomenkwekerij (Waterloo, B3.1); 

 Hoveniersbedrijf (Splint,B3.2). 

 

De manege valt onder het ‘fokken en houden van paarden’, categorie 3.1. Hiervoor geldt een richtaf-

stand van 50 meter voor geur en 30 meter voor stof en geluid. De bomenkwekerij kan het best wor-

den geschaard onder het ‘fruitteelt’ categorie 2. Hiervoor geldt een richtafstand van 30 meter voor 

geluid en 10 meter voor de overige aspecten. Het hoveniersbedrijf valt onder ‘dienstverlening ten 

behoeve van de landbouw, plantsoenendiensten en hoverniersbedrijven’, categorie 3.1. De grootste 

richtafstand van 50 meter geldt voor geluid. 

 

Gezien het gemengd gebied kunnen bovenstaande richtafstanden met 1 afstandstap worden terug-

gebracht. De grootste richtafstanden van 30 en 50 meter worden verminderd tot respectievelijk 10 en 

30 meter. In figuur 3.3 zijn de richtafstanden ten opzichte van het plangebied weergegeven. 
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Figuur 3.3 Richtafstanden bedrijvigheid nabij het plangebied 

 

De dienstwoning ligt met 25 en 55 meter op ruime afstand van zowel de kwekerij als het hoveniers-

bedrijf. Gezien de kleinschaligheid van beide bedrijven is sprake van een goede ruimtelijke ordening 

en wordt geen hinder ten gevolge van de bomenkwekerij of het hoveniersbedrijf verwacht. De realisa-

tie van de dienstwoning zal geen belemmeringen opleveren voor de bedrijvigheid. 

 

De te realiseren dienstwoning is binnen de richtafstand van de manege gelegen. Een nadere be-

schouwing van het woon- en leefklimaat ter plaatse van de dienstwoning is noodzakelijk.  
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4 NADERE BESCHOUWING MANEGE DE TREEKHOEVE 
 

Het toetsingskader voor de maatgevende richtafstand ten gevolge van geur wordt gevormd door de 

Wet geurhinder en veehouderij. Het bevoegd gezag, het college van burgemeester en wethouders 

van Leusden, heeft geen geurverordening opgesteld.  

 

4.1 Wet geurhinder en veehouderij 

Met de in de Wet geurhinder en veehouderij opgenomen grenswaarden moet rekening gehouden 

worden bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. In de Wet geurhinder en veehouderij zijn grenswaarden 

opgenomen voor de geurbelasting van een veehouderij op een geurgevoelig object. De gemeente 

Leusden is conform bijlage 1 van de Meststoffenwet gelegen binnen concentratiegebied I. Het te rea-

liseren geurgevoelige object is gelegen buiten de bebouwde kom. Zowel binnen een concentratiege-

bied als buiten de bebouwde kom worden hogere geurbelastingen acceptabel geacht.  

 

Voor het houden van paarden zijn in de ministeriële regeling geen geuremissiefactoren vastgesteld. 

In de Wet geurhinder en veehouderij worden tevens eisen gesteld aan de afstand tussen een vee-

houderij en een geurgevoelig object. In tabel 4.1 zijn de belangrijkste eisen voor de te realiseren 

dienstwoning opgenomen. 

 
Tabel 4.1 Afstandseisen voor een geurgevoelig object buiten de bebouwde kom 

 minimale afstand tot 
veehouderij [m] 

diercategorie zonder vastgestelde geuremissiefactor 50 

buitenzijde dierenverblijf tot buitenzijde geurgevoelig object 25 

 

Middels een geurverordening kan de gemeente Leusden de minimaal te hanteren afstand voor een 

diercategorie zonder vastgestelde geuremissiefactor halveren tot 25 meter.  
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4.2 Beschouwing afstandseisen 

Het bestaande pand is op 19 meter van de buitenzijde van paardenstallen gelegen. De emissiepunten 

liggen met een deur aan de noordzijde van de stal op nagenoeg een zelfde afstand. Hiermee wordt 

formeel niet voldaan aan de minimaal te hanteren afstandsnorm van 25 meter. In figuur 4.1 is de af-

stand vanaf de buitenzijde tot het pand (19 meter) en de afstandseis (25 meter) weergegeven. 

 

Figuur 4.1 Afstanden tussen buitenzijde en bestaande pand 

 

De realisatie van de nieuwe dienstwoning wordt mogelijk geacht aangezien: 

 in het vigerend bestemmingsplan is reeds een woonbestemming opgenomen, met de introductie 

van de Wet plattelandswoningen is de planologische status leidend voor de aanwezigheid van 

een geurgevoelig object; 
 het bestaande pand fungeert in de huidige situatie als werkplaats en gebruiksruimte waarbij 

sprake van verblijf door mensen; 

 het bestaande pand met bouwjaar 1970 beschikt reeds over alle benodigde voorzieningen voor 

langdurig verblijf (waaronder een gas- en wateraansluiting); 

 het bestaande pand op basis van bovenstaande beschouwing een bestaand geurgevoelig object 

is. 

 de te realiseren dienstwoning niet op kortere afstand van de buitenzijde van de paardenstalling 

wordt gerealiseerd en daarmee manege De Treekhoeve niet verder beperkt; 

 de geurbelasting ten gevolge van de naastgelegen manege niet te onderscheiden is van de geur 

van de paarden van de eigen zorgmanege; 

 het huidige asbestdak van de naastgelegen paardenstalling voor 2024 dient te worden verwij-

derd en reeds plannen bestaan om de stalling in de toekomst te amoveren. 

 

Er zal met het plan geen verslechtering of aantasting van de gebruiksmogelijkheden en de bedrijfsuit-

oefening van manege De Treekhoeve optreden. Het woon- en leefklimaat ter plaatse van de te reali-

seren dienstwoning wordt acceptabel geacht.  
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4.3 Situering bebouwing 

 

Naast het handhaven van de situering van het bestaande pand bestaat de mogelijkheid om de be-

drijfswoning op dusdanige wijze te realiseren waarbij volledig wordt voldaan aan de minimale af-

standseisen. In figuur 4.2 is een mogelijke situering van het bouwvlak (geel) weergegeven. 

 

Figuur 4.2 Voorbeeld alternatieve situering bouwvlak 

 

Voorwaarde is dat de gemeente Leusden voor het plangebied een geurverordening vaststelt waarin 

de minimaal te hanteren afstand voor een diercategorie zonder vastgestelde geuremissiefactor wordt 

gehalveerd tot 25 meter. 
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5 SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

 

In opdracht van Zorgmanege Horsewise heeft Econsultancy een onderzoek ‘bedrijven en milieuzone-

ring’ uitgevoerd voor de herziening van het bestemmingsplan voor een bedrijfwoning bij de zorgma-

nege Horsewise. Het plan omvat de realisatie van een dienstwoning, opslag/werkplaats en een 

wachtruimte binnen de huidige kleinschalige karakter van de manege. In het onderzoek zijn de be-

stemmingsplannen Buurtschappen en Buitengebied 2009 betrokken.  

 

Het bestemmingsplan Buurtschappen en de nabijgelegen kwekerij en hovenier binnen het bestem-

mingsplan Buitengebied leveren geen knelpunten voor het plan op. Het woon- en leefklimaat kan op 

basis van de richtafstanden worden gegarandeerd. De bestaande bedrijven worden niet in de uitoefe-

ning van hun bedrijfsactiviteiten belemmerd of beperkt. 

 

De te hanteren afstand voor de manege De Treekhoeve is op basis van zowel de VNG-publicatie als 

de Wet geurhinder veehouderij groter dan de afstand tot de gevel van de voorziene dienstwoning. De 

realisatie van de dienstwoning wordt echter in het kader van een goede ruimtelijke ordening inpas-

baar geacht aangezien er met het plan geen verslechtering of aantasting van de gebruiksmogelijkhe-

den en de bedrijfsuitoefening van manege De Treekhoeve zal optreden. Bovendien dient het dak 

(asbest) van de bestaande stal voor 2024 te worden gesloopt. Het woon- en leefklimaat ter plaatse 

van de te realiseren dienstwoning wordt acceptabel geacht.  

 

Naast het handhaven van de situering van het bestaande pand bestaat de mogelijkheid om de be-

drijfswoning op dusdanige wijze te realiseren waarbij volledig wordt voldaan aan de minimale af-

standseisen. Voorwaarde is dat de gemeente Leusden voor het plangebied een geurverordening 

vaststelt waarin de minimaal te hanteren afstand voor een diercategorie zonder vastgestelde geu-

remissiefactor wordt gehalveerd tot 25 meter. 
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1 INLEIDING 

 

Zorgmanege Horsewise heeft aan Econsultancy opdracht verleend voor het uitvoeren van een ver-

kennend bodemonderzoek aan de Waterlooweg 28a te Leusden. 

 

Het bodemonderzoek is uitgevoerd in het kader van de voorgenomen nieuwbouw van een woonhuis 

met bijgebouw op de onderzoekslocatie en de bijbehorende aanvraag van een Omgevingsvergunning 

(activiteit bouwen). 

 

Het verkennend bodemonderzoek heeft tot doel met een relatief geringe onderzoeksinspanning vast 

te stellen of op de onderzoekslocatie een grond- en/of grondwaterverontreiniging aanwezig is, tenein-

de te bepalen of er milieuhygiënische belemmeringen zijn voor de voorgenomen nieuwbouw op de 

onderzoekslocatie. 

 

Het milieuhygiënisch vooronderzoek bodem is verricht conform de NEN 5725:2017 "Bodem - Land-

bodem - Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek". Het bodemonderzoek is 

uitgevoerd conform de NEN 5740+A1:2016 "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van 

verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond". 

 

 Het veldwerk en de bemonstering zijn uitgevoerd onder certificaat op grond van de BRL SIKB 2000 

"Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek", protocol 2001.  

 

De analyseresultaten zijn getoetst aan het toetsingskader uit de Circulaire bodemsanering en aan de 

achtergrondwaarden voor grond uit de Regeling bodemkwaliteit (bijlage B, tabel 1). 

 

Econsultancy is onder meer gecertificeerd voor protocol 2001 van de BRL SIKB 2000. In dat kader 

verklaart Econsultancy geen eigenaar van de onderzoekslocatie te zijn of te worden. 

 

 

2 AFBAKENING ONDERZOEKSLOCATIE 

 

Het milieuhygiënisch vooronderzoek bodem omvat de onderzoekslocatie en direct hieraan grenzende 

terreindelen binnen een afstand van 25 meter.  

 

De onderzoekslocatie (± 155 m²) is gelegen aan de Waterlooweg 28 A te Leusden (zie bijlage 1). 

 

Het perceel, waar de onderzoekslocatie deel van uitmaakt, is kadastraal bekend gemeente Leusden, 

sectie B, nummer 1134. 

 

Volgens het Actueel Hoogtebestand Nederland bevindt het maaiveld zich op een hoogte van circa 9,0 

m +NAP en zijn de coördinaten van het midden van de onderzoekslocatie X = 153.630, Y = 458.740. 
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3 MILIEUHYGIËNISCH VOORONDERZOEK BODEM 

 

3.1 Geraadpleegde bronnen 

 

Voorafgaand aan de uitvoering van de veldwerkzaamheden is een milieuhygiënisch vooronderzoek 

bodem uitgevoerd op basis van de NEN 5725. In tabel 1 zijn de in het kader van het milieuhygiënisch 

vooronderzoek bodem geraadpleegde bronnen weergegeven. Van de locatie en de directe omgeving 

zijn uit verschillende informatiebronnen gegevens verzameld over het historische, huidige en toekom-

stige gebruik, eventuele calamiteiten, eventueel eerder uitgevoerde bodemonderzoeken, de bodem-

opbouw en geohydrologie, verhardingen, kabels en leidingen. 
 

Tabel 1. Geraadpleegde bronnen 

 

Onderdeel Bron 

Historisch, huidig en toekomstig gebruik Horsewise (contactpersoon mevrouw E. Borsten), d.d. 24 februari 2020 

Bouw-/milieudossier, ondergrondse tanks,  

calamiteiten, eerder uitgevoerd bodemonderzoek 

Gemeente Leusden (contactpersoon de heer M. Sengers), d.d. 8 april 2020 

RUD Utrecht  (contactpersoon de heer R. Hellings), d.d.  8 april 2020 

Horsewise (contactpersoon mevrouw E. Borsten), d.d. 10 april 2020 

Locatiegegevens van internet: 

- historisch topografisch kaartmateriaal 

- basisregistratie grootschalige topografie 

- kadastrale gegevens 

- hoogtekaart 

- luchtfoto's 

- streetview 

- provinciale bodeminformatie 

- bodemopbouw 

- geo(hydro)logie 

- kabels en leidingen 

 

www.topotijdreis.nl 

www.pdok.nl 

www.kadaster.nl 

www.ahn.nl 

webservices.gbo-provincies.nl/lufo/services/wms 

maps.google.nl 

www.bodemloket.nl 

maps.bodemdata.nl 

www.dinoloket.nl 

www.kadaster.nl/klic-wion 

Terreininspectie  Uitgevoerd door medewerker Econsultancy, d.d. 24 april 2020 

 

3.2 Historisch en huidig gebruik onderzoekslocatie 

 

Volgens historisch kaartmateriaal uit de eerste helft van de vorige eeuw (1900-1950) lag de locatie 

destijds in een onontgonnen/bebost gebied. Vanaf circa 1950 is volgens historisch kaartmateriaal 

bebouwing aanwezig op het perceel waar de onderzoekslocatie is gelegen. Het oostelijke deel van de 

onderzoekslocatie (nieuwbouw woonhuis) is in de huidige situatie bebouwd met een schuur, welke in 

gebruik is als kantoor en berging. Deze dateert volgens de Basisregistratie Adressen en Gebouwen 

(BAG) uit 1970. Het westelijke deel van de onderzoekslocatie (nieuwbouw bijgebouw) bestaat uit een 

groenstrook. 

 

Volgens informatie van de opdrachtgever was in het verleden in de directe omgeving van de onder-

zoekslocatie en pluimveehouderij gevestigd. Hier is tijdens het milieuhygiënisch vooronderzoek bo-

dem geen verdere informatie over naar voren gekomen. 

 

Voor zover bij de opdrachtgever, de gemeente Leusden en de RUD Utrecht bekend, heeft er op de 

onderzoekslocatie nimmer opslag van oliehoudende producten in ondergrondse of bovengrondse 

tanks plaatsgevonden. 

 

Uit de geraadpleegde bronnen blijkt geen aanwezigheid van ophogingen, dempingen of stortingen.  

 

In bijlage 2a is de huidige situatie op een locatieschets weergegeven. Bijlage 2b bevat enkele foto's 

van de onderzoekslocatie. 
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3.3 Toekomstige situatie 

 

De initiatiefnemer is voornemens de huidige bebouwing te slopen en een woonhuis met bijgebouw op 

de locatie te bouwen. De locatie van het woonhuis is reeds bekend. De exacte locatie van het bijge-

bouw is nog onzeker, afhankelijk van eisen gesteld in de Omgevingsvergunning. Afgezien van de 

nieuwbouw zullen de huidige bedrijfsactiviteiten worden voortgezet. 

 

3.4 Calamiteiten 

 

Voor zover bij de opdrachtgever bekend hebben zich op de onderzoekslocatie in het verleden geen 

calamiteiten met een bodembedreigend karakter voorgedaan en zijn geen gegevens bekend dat op 

deze locatie, als ook in de directe nabijheid, met schuim is geblust. Ook uit informatie van de ge-

meente Leusden en de RUD Utrecht blijkt niet, dat er zich in het verleden bodembedreigende calami-

teiten hebben voorgedaan. 

 

3.5 Uitgevoerd(e) bodemonderzoek(en) op de onderzoekslocatie 

 

Op de onderzoekslocatie zijn, voor zover bekend, geen bodemonderzoeken uitgevoerd. 

 

3.6 Aangrenzende terreindelen/percelen 

 

In paragraaf 3.1 zijn de geraadpleegde informatiebronnen voor de omliggende terreindelen en aan-

grenzende percelen binnen 25 meter van de onderzoekslocatie opgenomen. Ten westen, noorden en 

oosten van de onderzoekslocatie liggen woonpercelen. Ten zuiden van de onderzoekslocatie bevin-

den zich terreindelen van de manege. 

 

Van de aangrenzende percelen zijn geen bodemonderzoeksgegevens bekend. 

 

Uit de verzamelde informatie blijkt niet dat er vanuit de omliggende percelen grensoverschrijdende 

verontreinigingen zijn te verwachten.  

 

3.7 Terreininspectie 

 

Voorafgaand aan het bodemonderzoek is er een terreininspectie uitgevoerd. Deze is gericht op de 

identificatie van bronnen, die mogelijk hebben geleid of kunnen leiden tot een grond- en/of grondwa-

terverontreiniging. 

 

De tijdens de terreininspectie aangetroffen situatie komt overeen met de locatiegegevens, zoals deze 

zijn opgenomen in paragraaf 3.2.  

 

Op de onderzoekslocatie zijn geen mogelijke bronnen voor een grond- en/of grondwaterverontreini-

ging aangetroffen. 
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3.8 Informatie lokale of regionale achtergrondgehalten 

 

De gemeente Leusden heeft een bodemfunctieklassenkaart opgesteld (Tauw, projectnummer 

4761860, d.d. 1 december 2011). De onderzoekslocatie is niet in een functiezone ingedeeld. Ver-

wacht wordt dat de landelijke achtergrondwaarden niet overschreden worden. 

 

Op 29 november 2019 is de geactualiseerde versie van het tijdelijk handelingskader voor hergebruik 

van PFAS-houdende grond en baggerspecie gepubliceerd waarin enkele nieuwe toepassingswaar-

den zijn opgenomen, waaronder voorlopige achtergrondwaarden. PFAS en PFOA zijn stoffen die van 

nature niet in het milieu voorkomen. Deze stoffen worden al heel lang gebruikt in industriële en ande-

re processen. Ze worden toegepast in allerlei alledaagse toepassingen zoals verf, blusschuim, pan-

nen, kleding en cosmetica. De stoffen zijn persistent, mobiel en nauwelijks biologisch afbreekbaar. 

Met het nieuwe handelingskader is heel Nederland formeel gezien verdacht op het voorkomen van 

deze stoffen. Indien bij de nieuwbouw van het woonhuis en het bijgebouw echter sprake is van afvoer 

van grond naar elders, is het voor de toepassing elders of de acceptatie bij een grondbank, verwerker 

of stortplaats (afhankelijk van de actualisatie bodemkwaliteitskaart) mogelijk noodzakelijk om onder-

zoek te doen naar PFAS. 

 

3.9 Bodemopbouw en geohydrologie 

 

De originele bodem bestaat volgens de bodemkaart van Nederland uit een haarpodzolgrond, die vol-

gens de Stichting voor Bodemkartering voornamelijk is opgebouwd uit leemarm en zwak lemig fijn 

zand. De afzettingen, waarin deze bodem is ontstaan, behoren geologisch gezien tot de Formatie van 

Boxtel. 

 

De gemiddelde stand van het freatisch grondwater bedraagt ± 5,0 m +NAP, waardoor het grondwater 

zich op ± 4,0 m -mv zou bevinden. Het water van het eerste watervoerend pakket stroomt volgens de 

isohypsenkaart van de Dienst Grondwaterverkenning van TNO in noordelijke richting.  

 

Er liggen geen pompstations in de buurt van de onderzoekslocatie die van invloed zouden kunnen 

zijn op de grondwaterstroming ter plaatse van de onderzoekslocatie.  

 

De onderzoekslocatie ligt niet in een grondwaterbeschermings- en/of grondwaterwingebied.  
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4 CONCLUSIES MILIEUHYGIËNISCH VOORONDERZOEK BODEM (ONDERZOEKSOPZET) 

 

Uit het milieuhygiënisch vooronderzoek bodem blijkt, dat er geen sprake is van bodembelasting, an-

ders dan een regionale of landelijke diffuse achtergrondbelasting in de grond en het grondwater. Op 

de locatie worden geen verontreinigende stoffen verwacht in gehalten boven de landelijk of regionaal 

geldende achtergrondwaarde voor grond en/of de streefwaarde voor grondwater. Dit geldt zowel voor 

natuurlijke achtergrondgehalten als voor "antropogene" achtergrondgehalten, waarvan de oorzaak 

niet eenduidig is aan te wijzen. 

 

Op basis van het milieuhygiënisch vooronderzoek bodem is geconcludeerd dat de onderzoekslocatie 

onderzocht dient te worden volgens de strategie "onverdacht, niet lijnvormig" (ONV-NL). Bij onver-

dachte locaties luidt de onderzoekshypothese dat de bodem niet verontreinigd is. 

 
Uit de reeds bekende gegevens concludeert Econsultancy dat atmosferische depositie naar verwach-

ting de enige beperkte bron van PFAS-verontreiniging op de locatie is. Van atmosferische depositie is 

bekend dat dit hooguit tot beperkt verhoogde PFAS-gehalten in bodem en water kan leiden. Onder-

zoek naar PFAS is daarom niet aan de orde voor de aanvraag van de Omgevingsvergunning.  

 

 

5 VELDWERK 

 

5.1 Algemeen 

 

Tijdens het opstellen van het boorplan is rekening gehouden met de doelstellingen en de richtlijnen, 

die geformuleerd zijn in de inleiding. Daarnaast is rekening gehouden met de gegevens voortvloeiend 

uit het vooronderzoek en de ligging van kabels en leidingen. Gezien het feit dat het grondwater zich 

dieper dan 5,0 m -mv bevindt, heeft er conform de NEN 5740 geen grondwateronderzoek plaatsge-

vonden. Bijlage 2a bevat de locatieschets met daarop aangegeven de situering van de boorpunten. In 

bijlage 3 zijn de boorprofielen opgenomen. 

 

5.2 Uitvoering veldwerk 

 

Het veldwerk is op 24 april 2020 uitgevoerd onder kwaliteitsverantwoordelijkheid van de heer F. 

Slöetjes. Deze medewerker van Econsultancy staat geregistreerd als ervaren veldwerker voor het 

protocol 2001 van de BRL SIKB 2000 "Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonder-

zoek". 

 

In het totaal zijn er met behulp van een edelmanboor 7 boringen geplaatst; 3 boringen tot 0,5 m -mv, 

1 boring tot 1,0 m -mv, 2 boringen tot 2,0 m -mv en 1 boring tot 5,0 m -mv. Tot de maximale boordiep-

te van 5,0 m -mv is geen grondwater aangetroffen. 

 

Van het opgeboorde materiaal is een boorbeschrijving conform de NEN 5104 gemaakt en zijn er 

grondmonsters genomen over trajecten van ten hoogste 0,5 m, waarbij bodemlagen met verontreini-

gingskenmerken of een afwijkende textuur separaat bemonsterd zijn.  
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5.3 Zintuiglijke waarnemingen 

 

De bodem bestaat voornamelijk uit zwak siltig, zeer fijn tot matig fijn zand. De bodem is plaatselijk 

zwak tot matig humeus. 

 

In het opgeboorde materiaal zijn zintuiglijk geen verontreinigingen waargenomen. 

 

Tijdens de veldwerkzaamheden zijn op het maaiveld van de onderzoekslocatie, alsmede in de bo-

dem, geen asbestverdachte materialen aangetroffen. Hierbij wordt opgemerkt dat gelet op de doel-

stelling van het onderzoek de veldwerkzaamheden niet conform de NEN 5707+C1:2016/C2:2017 

"Bodem - Inspectie en monsterneming van asbest in bodem en partijen grond" zijn uitgevoerd. De 

uitkomst van het onderzoek is met betrekking tot de parameter asbest derhalve indicatief. 

 

 

6 LABORATORIUMONDERZOEK 

 

6.1 Uitvoering analyses 

 

Alle grondmonsters zijn aangeboden aan een laboratorium dat is erkend door de Raad voor Accredi-

tatie en AS3000-geaccrediteerd is voor milieuhygiënisch bodemonderzoek. In het laboratorium zijn in 

totaal 2 grondmengmonsters samengesteld (1 grondmengmonster van de bovengrond en 1 grond-

mengmonster van de ondergrond). De 2 grondmengmonsters zijn geanalyseerd op het volgende pak-

ket: 

 

-  standaardpakket grond: 

droge stof, lutum en organisch stof, metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molyb-

deen, nikkel en zink), polychloorbifenylen (PCB), polycyclische aromatische koolwaterstoffen 

(PAK) en minerale olie; 

 

Tabel 2 geeft een overzicht van de samenstelling van de grondmengmonsters en de analysepakket-

ten. 

 
Tabel 2. Overzicht van de samenstelling van de grondmengmonsters en de analysepakketten 

 

Grond(meng)- 

monster 

Traject 

(cm -mv) 

Analysepakket Bijzonderheden 

MM1 02 (10-50) + 03 (0-50) + 04 (8-50) +  

05 (0-50) + 06 (0-50) + 07 (0-50) 

standaardpakket grond bovengrond  

(zintuiglijk schoon) 

MM2 01 (50-100) + 02 (50-100) + 02 (150-200) +  

04 (150-200) + 06 (110-150) 

standaardpakket grond ondergrond  

(zintuiglijk schoon) 
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6.2 Toetsingskader 

 

De analyseresultaten zijn getoetst aan het toetsingskader uit de Circulaire bodemsanering en aan de 

achtergrondwaarden voor grond uit de Regeling bodemkwaliteit (bijlage B, tabel 1). Het toetsingska-

der voor de beoordeling van de gehalten van verontreinigingen is gegeven in de toetsingstabel en 

bevat voor grond drie te onderscheiden waarden met de verschillende niveaus: 

 

-  achtergrondwaarde: 

 deze waarde ("AW") geeft de gehalten aan zoals die op dit moment voorkomen in de bodem van 

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

ontreinigingsbronnen; 

 

-  tussenwaarde: 

 deze waarde ("T") is de helft van de som van de achtergrondwaarde en de interventiewaarde. De 

tussenwaarde is de concentratiegrens waarboven in beginsel nader onderzoek moet worden uit-

gevoerd, omdat het vermoeden van ernstige bodemverontreiniging bestaat; 

 

-  interventiewaarde: 

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

ernstige vermindering of dreigende vermindering optreedt van de functionele eigenschappen, die 

de bodem heeft voor mens, plant of dier. Bij gehalten boven de interventiewaarde is er sprake 

van een sterke verontreiniging. Bij overschrijding van de interventiewaarde wordt vaak een nader 

onderzoek uitgevoerd om de ernst van de verontreiniging en de spoedeisendheid van de sane-

ring te bepalen. Wanneer het boven de tussenwaarde of interventiewaarde gelegen gehalte een 

natuurlijke oorsprong heeft, is uitvoering van vervolgonderzoek meestal niet noodzakelijk. 

 

In bijlage 5 is de toetsingstabel opgenomen uit de eerder genoemde circulaires. Deze bijlage bevat de 

achtergrondwaarden en de interventiewaarden voor een standaardbodem (10% organische stof en 

25% lutum). De gemeten gehalten zijn door middel van een BoToVa-toetsing, met behulp van de door 

het laboratorium bepaalde waarden voor het organische stof- en lutumgehalte, omgerekend naar 

gehalten in een standaardbodem en vervolgens getoetst. De gebruikte analysetechnieken zijn weer-

gegeven op de certificaten in bijlage 4a. Om de mate van verontreiniging aan te geven wordt de  

volgende terminologie gebruikt: 

 

- niet verontreinigd: gehalte < achtergrondwaarde en/of detectielimiet; 

- licht verontreinigd: gehalte > achtergrondwaarde en < tussenwaarde; 

- matig verontreinigd: gehalte > tussenwaarde < interventiewaarde; 

- sterk verontreinigd: gehalte > interventiewaarde. 
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6.3 Resultaten grondmonsters 

 

Tabel 3 geeft een overzicht van de parameters in de grond die de geldende toetsingskaders over-

schrijden.  
 

Tabel 3. Overschrijdingen toetsingskaders grond 

 

Grondmeng- 

monster 

Traject 

(m -mv) 

Gehalte > AW 

(licht verontreinigd) 

Gehalte > T 

(matig verontreinigd) 

Gehalte > I 

(sterk verontreinigd) 

MM1 02 (10-50) + 03 (0-50) + 04 (8-50) +  

05 (0-50) + 06 (0-50) + 07 (0-50) 

lood 

zink 

PAK 

- - 

MM2 01 (50-100) + 02 (50-100) + 02 (150-200) +  

04 (150-200) + 06 (110-150) 

- - - 

 

Bijlage 4a bevat de door het laboratorium aangeleverde analysecertificaten. Bijlage 4b bevat de ge-

toetste analyseresultaten aan de Circulaire bodemsanering. 
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7 SAMENVATTING, CONCLUSIES EN ADVIES  

 

Zorgmanege Horsewise heeft aan Econsultancy opdracht verleend voor het uitvoeren van een ver-

kennend bodemonderzoek aan de Waterlooweg 28a te Leusden. 

 

Het bodemonderzoek is uitgevoerd in het kader van de voorgenomen nieuwbouw van een woonhuis 

met bijgebouw op de onderzoekslocatie en de bijbehorende aanvraag van een Omgevingsvergunning 

(activiteit bouwen). 

 

Op basis van het vooronderzoek is geconcludeerd dat de onderzoekslocatie onderzocht dient te wor-

den volgens de strategie "onverdacht, niet lijnvormig" (ONV-NL). Bij onverdachte locaties luidt de 

onderzoekshypothese dat de bodem niet verontreinigd is. 

 

Uit het vooronderzoek concludeert Econsultancy dat atmosferische depositie de enige beperkte bron 

van PFAS-verontreiniging op de locatie kan zijn. Van atmosferische depositie is bekend dat dit hoog-

uit tot beperkt verhoogde PFAS-gehaltes in bodem en water kan leiden. In het kader van de doelstel-

ling van het onderzoek is er derhalve geen onderzoek naar PFAS uitgevoerd. 

 

Resultaten 

De bodem bestaat voornamelijk uit zwak siltig, zeer fijn tot matig fijn zand. De bodem is plaatselijk 

zwak tot matig humeus. 

 

In het opgeboorde materiaal zijn zintuiglijk geen verontreinigingen waargenomen. 

 

In de zintuiglijk schone bovengrond zijn analytisch lichte verontreinigingen met lood, zink en PAK 

aangetoond. In de zintuiglijk schone ondergrond zijn analytisch geen verontreinigingen aangetoond. 

 

Gezien het feit dat het grondwater zich dieper dan 5,0 m -mv bevindt, heeft er conform de NEN 5740 

geen grondwateronderzoek plaatsgevonden. 

 

Conclusie en advies 

De vooraf gestelde hypothese, dat de onderzoekslocatie als "onverdacht, niet lijnvormig" kan worden 

beschouwd wordt, op basis van de lichte verontreinigingen, niet geheel bevestigd. Echter, gelet op de 

aard en mate van verontreiniging, bestaat er géén reden voor een nader onderzoek en bestaan er 

met betrekking tot de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem géén belemmeringen voor de voor-

genomen nieuwbouw op de onderzoekslocatie. 

 

Algemeen 

Er zijn op basis van het milieuhygiënisch vooronderzoek bodem, tijdens de terreininspectie en bij de 

uitvoering van de veldwerkzaamheden geen aanwijzingen gevonden die aanleiding geven een as-

bestverontreiniging op de locatie te verwachten. 

 

Indien er bij werkzaamheden grond vrijkomt die niet op de locatie kan worden hergebruikt, zijn de 

regels van het Besluit bodemkwaliteit, het “Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-

houdende grond en baggerspecie (d.d. 8 juli 2019) of de regionale bodemkwaliteitskaart van toepas-

sing.  

 

 

Econsultancy 

Doetinchem, 7 mei 2020 

 



Bijlage 1 Topografische ligging van de locatie 
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Legenda

Asfalt

Klinker

Beton

Ontgravingsdiepte (m -mv)

Partijhoogte (m +mv)

Opnamerichting foto

Vloeistofdichte vloer

Prefab betonnen vloerplaat

Tegels

Golfplaat (asbest verdacht)

Boom

Bos

Struiken

Gras

Water

Braak

Grind

Onverhard

Puinverharding

Talud

Spoorbaan

Fietspad

Parkeerplaats

Duiker

Voormalige duiker

Trafo

Pomp

Olie/vetafscheider

Mangat

Riool inspectieput

Zinkput

Ontluchting

Vulpunt

Sleuf asbestonderzoek 200x40x50cm

Symbolen:

Bebouwing

Grens onderzoekslocatie

Toekomstige bebouwing

Voormalige bebouwing

Beschoeiing

Hekwerk

Spoorlijn

Wandmonster

Lijnen:

Ontgravingsvak

Saneringslocatie

Partij ontgraven grond

Toekomstige bebouwing

Voormalige bebouwing

Asfaltverharding

Reparatievak asfalt

Opslagtank (bovengronds)

Opslagtank (bovengronds in lekbak)

Opslagtank (ondergronds)

Struweel

Haag

Polygonen:
Boring tot 0,5 m -mv

Boring tot 1,0 m -mv

Boring tot 1,5 m -mv

Boring tot 2,0 m -mv

Boring tot 2,5 m -mv

Boring tot 3,0 m -mv

Boring tot 3,5 m -mv

Boring tot 4,0 m -mv

Boring tot 4,5 m -mv

Boring tot 5,0 m -mv

Peilbuis (diep)

Peilbuis

Boring voorgaand onderzoek tot 0,5 m -mv

Boring voorgaand onderzoek tot 1,0 m -mv

Boring voorgaand onderzoek tot 1,5 m -mv

Boring voorgaand onderzoek tot 2,0 m -mv

Boring voorgaand onderzoek tot 2,5 m -mv

Boring voorgaand onderzoek tot 3,0 m -mv

Boring voorgaand onderzoek tot 3,5 m -mv

Boring voorgaand onderzoek tot 4,0 m -mv

Boring voorgaand onderzoek tot 4,5 m -mv

Boring voorgaand onderzoek tot 5,0 m -mv

Peilbuis voorgaand onderzoek (diep)

Peilbuis voorgaand onderzoek

Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm

Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + boring tot 0,5 m -mv

Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + boring tot 1,0 m -mv

Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + boring tot 1,5 m -mv

Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + boring tot 2,0 m -mv

Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + boring tot 2,5 m -mv

Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + boring tot 3,0 m -mv

Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + boring tot 3,5 m -mv

Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + boring tot 4,0 m -mv

Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + boring tot 4,5 m -mv

Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + boring tot 5,0 m -mv

Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + peilbuis (diep)

Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + peilbuis

Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm

Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + boring tot 0,5 m -mv

Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + boring tot 1,0 m -mv

Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + boring tot 1,5 m -mv

Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + boring tot 2,0 m -mv

Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + boring tot 2,5 m -mv

Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + boring tot 3,0 m -mv

Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + boring tot 3,5 m -mv

Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + boring tot 4,0 m -mv

Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + boring tot 4,5 m -mv

Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + boring tot 5,0 m -mv

Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + peilbuis (diep)

Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + peilbuis

Kernboring 80 mm

Kernboring 120 mm

Kernboring 120 mm + boring tot 0,5 m -mv

Kernboring 120 mm + boring tot 1,0 m -mv

Kernboring 120 mm + boring tot 1,5 m -mv

Kernboring 120 mm + boring tot 2,0 m -mv

Kernboring 120 mm + boring tot 2,5 m -mv

Kernboring 120 mm + boring tot 3,0 m -mv

Kernboring 120 mm + boring tot 3,5 m -mv

Kernboring 120 mm + boring tot 4,0 m -mv

Kernboring 120 mm + boring tot 4,5 m -mv

Kernboring 120 mm + boring tot 5,0 m -mv

Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + boring tot 0,5 m -mv

Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + boring tot 1,0 m -mv

Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + boring tot 1,5 m -mv

Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + boring tot 2,0 m -mv

Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + boring tot 2,5 m -mv

Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + boring tot 3,0 m -mv

Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + boring tot 3,5 m -mv

Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + boring tot 4,0 m -mv

Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + boring tot 4,5 m -mv

Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + boring tot 5,0 m -mv

Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + peilbuis (diep)

Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + peilbuis

Boring tot 0,5 m -waterbodem

Boring tot 1,0 m -waterbodem

Boringen:

Niet verontreinigd

Gehalte >AW/S-waarde 

Gehalte >T-waarde 

Gehalte >I-waarde

Niet verontreinigd

AW/S-waarde contour

T-waarde contour

I-waarde contour

Niet verontreinigd

AW/S-waarde contour

T-waarde contour

I-waarde contour

Niet verontreinigd

Licht verontreinigd

Matig verontreinigd

Sterk verontreinigd

Verontreinigingsgraad onbekend

Vindplaats asbestverdacht materiaal op maaiveld

Verontreiniging:
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Getekend volgens NEN 5104

Boring: 01

0

50

100

1

2

beton0

Kernboor

24

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

100

Boring: 02

0

50

100

150

200

1

2

3

4

beton0

Kernboor10

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

50

Zand, zeer fijn, zwak siltig,
geelbeige, Edelmanboor

200

Boring: 03

0

50

1

braak0

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

50

Boring: 04

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

1

2

3

4

baksteen0

Edelmanboor8

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

150

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
grindig, geelbeige, Edelmanboor

350

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
grindig, zwak kiezel houdend,
geelbeige, Edelmanboor

500
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Getekend volgens NEN 5104

Boring: 05

0

50

1

braak0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
humeus, zwak grindig, zwak
wortelhoudend, zwak kiezel houdend,
donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 06

0

50

100

150

200

1

2

3

4

braak0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
humeus, zwak grindig, zwak
wortelhoudend, zwak kiezel houdend,
donker grijsbruin, Edelmanboor

50

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

110

Zand, zeer fijn, zwak siltig,
bruinbeige, Edelmanboor

200

Boring: 07

0

50

1

braak0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
humeus, zwak grindig, zwak
wortelhoudend, zwak kiezel houdend,
donkerbruin, Edelmanboor

50



Bijlage 4a Analysecertificaten 



T.a.v. Julia Rüssel
Fabriekstraat 19c
7005 AP  DOETINCHEM

Datum: 01-May-2020

Econsultancy

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 24-Apr-2020

Waterlooweg 28a Leusden

12187.001
2020063683/1Certificaatnummer/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: 2015 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).



Waterlooweg 28a Leusden

1 2

Frank Sloetjes 1/2

12187.001

Analysecertificaat

01-May-2020/07:21

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

24-Apr-2020

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020063683/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 92.8% (m/m) 97.0Droge stof

S 2.9% (m/m) ds 0.7Organische stof

97% (m/m) ds 99Gloeirest

S 3.9% (m/m) ds 2.3Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 32mg/kg ds <20Barium (Ba)

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

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

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

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

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

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

S 39mg/kg ds <10Lood (Pb)

S 74mg/kg ds <20Zink (Zn)

Minerale olie

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

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

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

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

9.0mg/kg ds <5.0Minerale olie (C30-C35)

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

S
1)

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

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 118

1

2

MM1 02 (10-50) 03 (0-50) 04 (8-50) 05 (0-50) 06 (0-50) 07 (0-50)

MM2 01 (50-100) 02 (50-100) 02 (150-200) 04 (150-200) 06 (110-150) 11330154

11330153

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: 2015 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

24-Apr-2020

24-Apr-2020



Waterlooweg 28a Leusden
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Frank Sloetjes 2/2

12187.001

Analysecertificaat

01-May-2020/07:21

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

24-Apr-2020

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020063683/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 180

S
2)2)

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

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050Naftaleen

S 0.18mg/kg ds <0.050Fenanthreen

S 0.15mg/kg ds <0.050Anthraceen

S 0.36mg/kg ds 0.068Fluorantheen

S 0.22mg/kg ds <0.050Benzo(a)anthraceen

S 0.18mg/kg ds <0.050Chryseen

S 0.12mg/kg ds <0.050Benzo(k)fluorantheen

S 0.16mg/kg ds <0.050Benzo(a)pyreen

S 0.16mg/kg ds <0.050Benzo(ghi)peryleen

S 0.18mg/kg ds <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S 1.7mg/kg ds 0.38PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

MM1 02 (10-50) 03 (0-50) 04 (8-50) 05 (0-50) 06 (0-50) 07 (0-50)

MM2 01 (50-100) 02 (50-100) 02 (150-200) 04 (150-200) 06 (110-150) 11330154

11330153

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.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 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

24-Apr-2020

24-Apr-2020

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020063683/1

Pagina 1/1

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

 11330153 07  0  50 05380565721 MM1 02 (10-50) 03 (0-50) 04 (8-50) 05 (0-50) 06 (0

 11330153 06  0  50 05380566321 MM1 02 (10-50) 03 (0-50) 04 (8-50) 05 (0-50) 06 (0

 11330153 05  0  50 05380565831 MM1 02 (10-50) 03 (0-50) 04 (8-50) 05 (0-50) 06 (0

 11330153 04  8  50 05380566271 MM1 02 (10-50) 03 (0-50) 04 (8-50) 05 (0-50) 06 (0

 11330153 02  10  50 05380562721 MM1 02 (10-50) 03 (0-50) 04 (8-50) 05 (0-50) 06 (0

 11330153 03  0  50 05380562001 MM1 02 (10-50) 03 (0-50) 04 (8-50) 05 (0-50) 06 (0

 11330154 02  50  100 05380560442 MM2 01 (50-100) 02 (50-100) 02 (150-200) 04 (150-2

 11330154 02  150  200 05380560424 MM2 01 (50-100) 02 (50-100) 02 (150-200) 04 (150-2

 11330154 06  110  150 05380563773 MM2 01 (50-100) 02 (50-100) 02 (150-200) 04 (150-2

 11330154 04  150  200 05380563824 MM2 01 (50-100) 02 (50-100) 02 (150-200) 04 (150-2

 11330154 01  50  100 05380560322 MM2 01 (50-100) 02 (50-100) 02 (150-200) 04 (150-2

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: 2015 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).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020063683/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Humusachtige verbindingen aangetoond.

Opmerking 2)

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

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: 2015 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).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020063683/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

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

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

Metalen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Minerale olie

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

Polychloorbifenylen, PCB

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

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

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

pb. 3010-6 en 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 2019.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 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).

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



Bijlage 4b Getoetste analyseresultaten Circulaire 
bodemsanering 



12187.001

Waterlooweg 28a Leusden

24-04-2020

Frank Sloetjes

2020063683

24-04-2020

01-05-2020

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I

2,9

3,9

Uitgevoerd

% (m/m) 92,8 92,8

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

% (m/m) ds 97

% (m/m) ds 3,9 3,9

mg/kg ds 32 100,2 20 190 555 920

mg/kg ds <0,20 0,2251 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds <3,0 6,113 - 3 15 103 190

mg/kg ds 11 20,75 - 5 40 115 190

mg/kg ds <0,050 0,0484 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds <4,0 7,05 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds 39 58,36 * 10 50 290 530

mg/kg ds 74 156,9 * 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 7,241

mg/kg ds <5,0 12,07

mg/kg ds <5,0 12,07

mg/kg ds 11 37,93

mg/kg ds 9 31,03

mg/kg ds <6,0 14,48

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

mg/kg ds <0,0010 0,0024

mg/kg ds <0,0010 0,0024

mg/kg ds <0,0010 0,0024

mg/kg ds <0,0010 0,0024

mg/kg ds <0,0010 0,0024

mg/kg ds <0,0010 0,0024

mg/kg ds <0,0010 0,0024

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

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,18 0,18

mg/kg ds 0,15 0,15

mg/kg ds 0,36 0,36

mg/kg ds 0,22 0,22

mg/kg ds 0,18 0,18

mg/kg ds 0,12 0,12

mg/kg ds 0,16 0,16

mg/kg ds 0,16 0,16

mg/kg ds 0,18 0,18

mg/kg ds 1,7 1,745 * 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

1 11330153

Overschrijding Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

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

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

AW

T

I

MM1 02 (10-50) 03 (0-50) 04 (8-50) 05 (0-50) 06 (0-50) 07 (0-50)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Datum monstername

Monsternemer



12187.001

Waterlooweg 28a Leusden

24-04-2020

Frank Sloetjes

2020063683

24-04-2020

01-05-2020

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG AW T I

0,7

2,3

Uitgevoerd

% (m/m) 97 97

% (m/m) ds 0,7 0,7

% (m/m) ds 99

% (m/m) ds 2,3 2,3

mg/kg ds <20 52,29 20 190 555 920

mg/kg ds <0,20 0,2399 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds <3,0 7,148 - 3 15 103 190

mg/kg ds <5,0 7,167 - 5 40 115 190

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

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds <4,0 7,967 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds <10 10,96 - 10 50 290 530

mg/kg ds <20 32,72 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 10,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <11 38,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <6,0 21

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

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

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

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,068 0,068

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,38 0,383 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

2 11330154

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

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

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

AW

T

I

MM2 01 (50-100) 02 (50-100) 02 (150-200) 04 (150-200) 06 (110-150)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Datum monstername

Monsternemer



Bijlage 5  Toetsingskader Circulaire bodemsanering 

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

 
 

 
voorkomen in: 

 
 
Stof/niveau 

 
Grond/sediment 

(mg/kg droge stof) 

 
Grondwater 

(μg/l opgelost, tenzij 
anders vermeld) 

 
AW 

 
I 

 
S 

 
I 

 
I. 

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

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

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

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

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

 
II. 

 
Anorganische verbindingen 
chloride 
cyaniden-vrij 
cyaniden-complex 
thiocyanaat 

 
 
- 
3 
5,5 
6,0 

 
 
 - 
20 
50 
20 

 
 
100 (Cl/l) 
5 
10 
- 

 
 
- 
1500 
1500 
1500 

 
III. 

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

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

 
 
1,1 
110 
32 
17 
86 
14 
13 
- 
- 

 
 

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

 
 
30 
150 
1000 
70 
300 
2000 
200 
- 
- 

 
IV. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 

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

 
 
 

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

- 

 
V. 

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

pentachlooraniline 

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

0,000055 

0,15 

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

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

- 

- 

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

- 

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



Bijlage 5  Toetsingskader Circulaire bodemsanering 
 

voorkomen in: 
 
 
Stof/niveau 

 
Grond/sediment 

(mg/kg droge stof) 

 
Grondwater 

(μg/l opgelost, tenzij 
anders vermeld) 

 
AW 

 
I 

 
S 

 
I 

 
VI. 

 
Bestrijdingsmiddelen 

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

-endosulfan  

-HCH  

-HCH  

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

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

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

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

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

 
VII. 

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

 

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

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

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

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

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

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

10*  c + 25*  b + a

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

a 
 

b 
 

c 

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

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

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

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

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

10

org.st. %
*  Lst = Lb  

I) + (S*  0,5 = Tw  
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1 INLEIDING 

 

Econsultancy heeft van Zorgmanege Horsewise opdracht gekregen voor het uitvoeren van een 

quickscan flora en fauna ter plaatse van de betreffende zorgmanege aan de Waterlooweg 28A te Leus-

den. 

 

De quickscan flora en fauna is uitgevoerd in het kader van de voorgenomen sloop van een bestaande 

garage / schuur en de bouw van een dienstwoning en wachtruimte op de onderzoekslocatie. De  

quickscan heeft als doel in te schatten of er op de onderzoekslocatie planten- en diersoorten aanwezig 

of te verwachten zijn, die volgens de Wet natuurbescherming een beschermde status hebben en die 

mogelijk negatieve invloed kunnen ondervinden door de voorgenomen ingreep. Tevens is beoordeeld 

of de voorgenomen ingreep invloed kan hebben op Natura 2000-gebieden, houtopstanden die middels 

de Wet natuurbescherming zijn beschermd, of op gebieden die deel uitmaken van het Natuurnetwerk 

Nederland. 

 

Econsultancy is lid van de branchevereniging "Netwerk Groene Bureaus" en werkt volgens de door het 

Netwerk opgestelde gedragscode en protocollen. In dat kader verklaart Econsultancy ten behoeve van 

de onderzoekslocatie niet eerder betrokken te zijn geweest voor ecologische advisering of ecologisch 

onderzoek. 
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2 GEBIEDSBESCHRIJVING 

 

2.1 Huidig gebruik onderzoekslocatie en omgeving 

 

De onderzoekslocatie (± 130 m²) ligt in het buitengebied, op het terrein van Zorgmanege Horsewise 

aan de Waterlooweg 28A, circa 2,5 kilometer ten westen van de bebouwde kom van Leusden. In figuur 

1 is de topografische ligging van de onderzoekslocatie weergegeven.  

 

Volgens de topografische kaart van Nederland zijn de coördinaten van het midden van de onderzoeks-

locatie X = 521.170, Y = 536.703. 

 

De onderzoekslocatie betreft een stenen gebouw met pannendak, dat in gebruik is als opslag. Het 

gebouw is gelegen op het terrein van een zorgmanege. Op het terrein bevinden zich diverse gebouwen, 

in de vorm van stallen en schuilplekken voor paarden, een groepsruimte en een hooi- / houtopslag. 

Tevens zijn onverharde uitloopruimten voor paarden aanwezig. Er is groen aanwezig in de vorm van 

enkele solitaire bomen en struikgewas.  

 

Directe omgeving 

De zorgmanege is gelegen aan de rand van landgoed Den Treek en is omringd door heide en bossen. 

Ten oosten van de locatie bevindt zich het terrein van manege De Treekhoeve. Aan de noordzijde 

bevinden zich diverse woningen met bijbehorende tuinen en enkele bedrijven aan de Waterlooweg. 

Ten westen van de locatie is met name bosschage aanwezig. Aan de zuidzijde bevindt zich een woon-

huis met eveneens paardenstallen en paardenvoorzieningen.  

 

 
Figuur 1.  Topografische ligging van de onderzoekslocatie (gele pijl). 
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In figuur 2 is een luchtfoto van de onderzoekslocatie en de directe omgeving weergegeven. De figuren 

3 t/m 8 geven een impressie van de onderzoekslocatie, middels foto’s die zijn genomen tijdens het 

veldbezoek. 

 

 
Figuur 2. Luchtfoto onderzoekslocatie (zwart omlijnd) en directe omgeving. 

 

 
Figuur 3. Westzijde van de bebouwing.  

 

 
Figuur 4. Zuidzijde van de bebouwing.  

 
Figuur 5. Oostzijde van de bebouwing.  
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Figuur 6. Binnenzijde van de bebou-

wing.  

 
Figuur 7. Onverharde uitloopruimte voor 

paarden nabij de bebouwing.  

 
Figuur 8. Verharding voor de bebou-

wing.  

 

 

2.2 Toekomstig gebruik van de onderzoekslocatie en voorgenomen ingrepen 

 

De initiatiefnemer is voornemens het bestaande gebouw te slopen en in plaats daarvan een dienstwo-

ning te bouwen in combinatie met een werkplaats / opslagruimte.  
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3 ONDERZOEKSMETHODIEK 

 

Het onderzoek is uitgevoerd middels het verrichten van een veldbezoek en een bureauonderzoek. Op 

deze wijze is inzicht verkregen in de aanwezigheid van geschikt habitat en de daarbij te verwachten 

beschermde soorten, gesitueerd op of nabij de onderzoekslocatie. 

 

Het veldbezoek is afgelegd op 4 december 2019. Tijdens dit veldbezoek is de gehele onderzoeksloca-

tie, alsmede de directe omgeving beoordeeld. Gedurende het veldbezoek is gelet op de mogelijke aan-

wezigheid van beschermde en bedreigde soorten op basis van het aanwezige habitat. De te slopen 

bebouwing is beoordeeld op de geschiktheid als verblijfs- of voortplantingsplaats van beschermde soor-

ten. 

 

Verder is aan de hand van verspreidingsatlassen, andere standaardwerken en op basis van “expert 

judgement” nagegaan welke bijzondere planten- en diersoorten er voor kunnen komen op de onder-

zoekslocatie en zijn omtrent gebiedsbescherming gegevens van de provincie Utrecht opgevraagd. Ac-

tuele verspreidingsgegevens van flora en fauna zijn uit de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) 

opgevraagd. 

 

De quickscan flora en fauna is een toets van de ecologische potenties van de onderzoekslocatie en 

betreft geen volwaardig soort(en) specifiek onderzoek. Er zijn in het onderhavige onderzoek geen in-

ventarisaties uitgevoerd van soorten en soortgroepen. Een ecologische inventarisatie beslaat meerdere 

veldbezoeken gedurende de voor de soortgroep meest gunstige periode van het jaar.  
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4 OVERZICHT VAN DE NATIONALE NATUURWETGEVING 

 

Dit hoofdstuk geeft achtergrondinformatie over de natuurwetgeving waaraan de voorgenomen ingreep 

op de onderzoekslocatie wordt getoetst. Er wordt een globale toelichting gegeven ten aanzien van po-

tentiële overtredingen van de Wet natuurbescherming bij de meest voorkomende soorten en soortgroe-

pen. Dit hoofdstuk is niet toegespitst op de situatie op de onderzoekslocatie, maar geeft enkel een 

beschrijving van de vigerende wetgeving. De Wet natuurbescherming is gericht op:  

 

 het beschermen en ontwikkelen van de natuur, mede vanwege de intrinsieke waarde en het 

behouden en herstellen van de biologische diversiteit; 

 het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de natuur ter vervulling van maatschap-

pelijke functies; 

 het verzekeren van een samenhangend beleid gericht op het behoud en beheer van waarde-

volle landschappen, vanwege hun bijdrage aan de biologische diversiteit en hun cultuurhisto-

rische betekenis, mede ter vervulling van maatschappelijke functies. 

 
De bevoegdheid voor het verlenen van ontheffingen en vrijstellingen bij soortenbescherming ligt gro-

tendeels bij de provincies. De provincie is bevoegd gezag voor de toetsing van handelingen met mo-

gelijke gevolgen voor beschermde dier- en plantensoorten (de soortenbeschermingsbepalingen) én 

voor Natura 2000-gebieden (de gebiedenbeschermingsbepalingen). Alleen bij ruimtelijke ingrepen 

waarmee grote nationale belangen zijn gemoeid, blijft het Rijk bevoegd gezag. 

 

4.1 Zorgplicht 

 

Artikel 1.11 in de Wet natuurbescherming heeft betrekking op de zorgplicht en op het voorkomen of 

beperken van schade aan soorten en gebieden, voor zover deze niet middels overige verbodsbepa-

lingen zijn gereguleerd. Het gaat daarbij in de praktijk vooral om minder streng beschermde soorten, 

waarbij het onnodig doden, verwonden of beschadigen dient te worden vermeden.  

 

In bijlage 1 wordt dit artikel nader toegelicht.  

 

4.2 Soortenbescherming 

 

Bij een quickscan flora en fauna wordt in beeld gebracht of er (potentiële) vaste rust- of verblijfplaatsen 

aanwezig zijn van de soorten uit de verschillende beschermingsregimes. Vervolgens wordt beoordeeld 

of de voorgenomen ingreep verstorend kan zijn en of nader onderzoek noodzakelijk wordt geacht.  

 

De Wet natuurbescherming onderscheidt beschermingsregimes voor soorten op grond van internatio-

nale verdragen, aangevuld met soorten die vanuit een nationaal oogpunt beschermd worden. Hierdoor 

zijn er in de Wet natuurbescherming drie verschillende verbodsartikelen per categorie soorten; 

 

 soorten van de Vogelrichtlijn (artikel 3.1); 

 soorten van de Habitatrichtlijn en de verdragen van Bern en Bonn (artikel 3.5); 

 andere soorten (artikel 3.10). 

 

In bijlage 1 worden deze artikelen nader toegelicht.  
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4.3 Gebiedenbescherming 

 
Indien een plangebied in of nabij een beschermd gebied is gelegen, dan dient te worden bepaald of er 

een (extern) effect valt te verwachten. Het gaat daarbij om Natura 2000-gebieden en gebieden beho-

rend tot het Natuurnetwerk Nederland.  

 
4.3.1 Natura 2000 

 
Natura 2000 is de benaming voor een Europees netwerk van natuurgebieden waarin belangrijke flora 

en fauna voorkomen, gezien vanuit een Europees perspectief. Met Natura 2000 wil men deze flora en 

fauna duurzaam beschermen. De staatssecretaris van Economische Zaken heeft voor Nederland ruim 

160 Natura 2000-gebieden aangewezen. Gezamenlijk hebben ze een oppervlak van ruim 1,1 miljoen 

hectare. Ze maken deel uit van een samenhangend netwerk van natuurgebieden in de Europese Unie 

die zijn aangewezen op grond van de vogelrichtlijn en habitatrichtlijn. Het doel van Natura 2000 is het 

keren van de achteruitgang van de biodiversiteit. 

 
Binnen een gebied kan spanning optreden tussen economie en ecologie. In een zogenaamd beheer-

plan leggen Rijk en provincies vast welke activiteiten, op welke wijze mogelijk zijn. Uitgangspunt is 

steeds het realiseren van ecologische doelen met respect voor en in een zorgvuldige balans met wat 

particulieren en ondernemers willen. Het opstellen gebeurt daarom in overleg met alle direct betrokke-

nen, zoals beheerders, gebruikers, omwonenden, gemeenten, natuurorganisaties en waterschappen. 

Samen geven ze invulling aan beleven, gebruiken en beschermen. Daar draait het om in de Neder-

landse Natura 2000-gebieden (bron: Regiegroep Natura 2000). 

 
Het is krachtens de Wet natuurbescherming verboden zonder vergunning van gedeputeerde staten 

projecten te realiseren of andere handelingen te verrichten die gelet op de instandhoudingsdoelstellin-

gen voor een Natura 2000-gebied de kwaliteit van de natuurlijke habitats of de habitats van soorten in 

dat gebied kunnen verslechteren of een significant verstorend effect kunnen hebben op de soorten 

waarvoor dat gebied is aangewezen (artikel 2.7, lid 2).  

 

Handelingen die een negatieve invloed hebben op Natura 2000-gebieden, worden slechts onder strikte 

voorwaarden toegestaan. Een vergunning is vereist. Door middel van het Nederlandse vergunnings-

stelsel wordt een zorgvuldige afweging gewaarborgd. De vergunningen zullen beoordeeld en afgege-

ven worden door de desbetreffende provincie.  

 

Voormalige Programma Aanpak Stikstof (PAS) 

Om de hoeveelheid stikstof in de natuur (stikstofdepositie) terug te dringen werd in 2015 het Programma 

Aanpak Stikstof (PAS) geïntroduceerd. De uitspraak van 29 mei 2019, van de Afdeling bestuursrecht-

spraak van de Raad van State betreffende het PAS, heeft als gevolg gehad dat het PAS niet meer als 

basis voor toestemming voor activiteiten mag worden gebruikt. AERIUS-calculator is de rekentool van 

het voormalige PAS. Ondanks dat het PAS door de Raad van State buiten werking is gesteld, blijft (een 

inmiddels aangepaste versie van) AERIUS-calculator bruikbaar voor het bepalen van de stikstofdepo-

sitie van projecten en activiteiten. Inmiddels zijn er tevens nieuwe provinciale beleidsregels voor de 

aanpak van stikstof (en daarmee voor de vergunningverlening voor activiteiten) van kracht.  
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4.3.2 Natuurnetwerk Nederland 

 
Het Natuurnetwerk Nederland is het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen na-

tuurgebieden. Het netwerk moet natuurgebieden beter verbinden met elkaar en met het omringende 

agrarisch gebied. 

 
Het Natuurnetwerk Nederland bestaat uit:  
 

 bestaande natuurgebieden, waaronder de 20 Nationale Parken; 

 gebieden waar nieuwe natuur aangelegd wordt; 

 landbouwgebieden, beheerd volgens agrarisch natuurbeheer; 

 ruim 6 miljoen hectare grote wateren: meren, rivieren, de Noordzee en de Waddenzee; 

 alle Natura 2000-gebieden. 
 
Conform artikel 1.12 van de Wet natuurbescherming dragen gedeputeerde staten in hun provincie zorg 

voor de totstandkoming en instandhouding van een samenhangend landelijk ecologisch netwerk, ge-

naamd ‘Natuurnetwerk Nederland’. Zij wijzen daartoe in hun provincie gebieden aan die tot dit netwerk 

behoren. 

 
De planologische begrenzing en beschermingsregimes van het Natuurnetwerk Nederland loopt via het 

traject van de provinciale ruimtelijke structuurvisies en verordeningen.  

 
4.4 Houtopstanden 

 

De bescherming van houtopstanden conform hoofdstuk 4 van de Wet natuurbescherming heeft als doel 

om het aanwezige areaal bos in Nederland te behouden. Onder houtopstanden vallen alle zelfstandige 

eenheden van bomen, boomvormers of struiken van een oppervlakte van tien are of meer of rijbeplan-

ting die meer dan twintig bomen omvat. In bijlage 1 (tabel V) worden de regels nader toegelicht.  

 

Wanneer houtopstanden geveld worden, niet vallende onder artikel 4.1 van de Wet natuurbescherming, 

geldt een meldingsplicht bij Gedeputeerde Staten van desbetreffende provincie (artikel 4.2 Wnb). Op 

basis van deze melding wordt door de provincie beoordeeld of de voorgenomen velling aanvaardbaar 

is in het kader van natuur- en landschapswaarden. Indien er geen bezwaar is om de houtopstanden te 

kappen, verplicht artikel 4.2 van de Wet natuurbescherming om binnen 3 jaar na het vellen of tenietgaan 

van de houtopstand op dezelfde grond houtopstanden opnieuw aan te planten. Er geldt een algehele 

vrijstelling van de herplantplicht voor houtopstanden die gekapt worden in het kader van natuurbeheer 

en natuurbehoud. 

 

Indien bij de voorgenomen ontwikkeling herplantplicht geldt, maar niet voldaan kan worden aan de 

herplantplicht op de projectlocatie zelf, dan dient een ontheffing aangevraagd te worden met betrekking 

tot de herplantplicht bij de desbetreffende provincie. De provincie toetst vervolgens of voldaan wordt 

aan de bij de provinciale verordening gestelde regels voor herbeplanting op andere perceelsgronden. 

Deze regels hebben onder andere betrekking op de kwaliteit, oppervlakte en locatie van de andere 

grond en de natuurwaarde van de te vellen houtopstand. Tevens kan ontheffing verleend worden van 

herplantplicht ter plaatse, indien gewerkt wordt via een door het ministerie goedgekeurde gedragscode 

die gebruikt mag worden door een van de betrokken partijen voor een wijze van vellen en een wijze 

van herplanten.  
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5 AANGETROFFEN EN TE VERWACHTEN BESCHERMDE SOORTEN 

 

Het voorkomen van planten- en diersoorten in een gebied wordt mede bepaald door de aanwezigheid 

van geschikt leefgebied. Een soort kan in zijn leefgebied gebruik maken van verschillende plekken om 

te verblijven. Al deze plekken (biotopen) kunnen een bepaalde functie voor de soort vervullen. In dit 

hoofdstuk wordt op basis van het aanwezige habitat / verblijfsmogelijkheden samen met verspreidings-

gegevens beschreven welke beschermde soorten binnen de onderzoekslocatie kunnen voorkomen. 

Afhankelijk van de soort wordt ingegaan op de potentiële aanwezigheid van vaste rust- en verblijfplaat-

sen, foerageergebied en verbindingsroutes. Tevens wordt beoordeeld of de voorgenomen plannen een 

negatief effect kunnen hebben op de mogelijk aanwezige beschermde soorten. In hoofdstuk 6 wordt 

beschreven welke juridische implicaties dit voor het project heeft.  

 

5.1 Vogels 

 

5.1.1 Broedvogels (nesten jaarrond beschermd) 

 

Er zijn broedvogels waarvan de nesten ook beschermd zijn op het moment dat ze niet voor de voort-

planting in gebruik zijn. In bebouwing binnen het agrarische buitengebied kunnen dit zijn: huismus, 

kerkuil en steenuil. In bomen kunnen dit onder andere zijn: roek, sperwer, buizerd en ransuil.  

 

Jaarrond beschermde nesten in bomen 

Nadelige effecten op jaarrond beschermde nesten van boombewonende vogelsoorten worden niet ver-

wacht. Ten behoeve van de voorgenomen plannen worden geen bomen gekapt. Om deze redenen 

worden als gevolg van de voorgenomen plannen geen nadelige effecten verwacht op jaarrond be-

schermde vogelnesten in bomen.  

 

Jaarrond beschermde nesten in bebouwing 

De te slopen bebouwing op de onderzoekslocatie is vanwege het ontbreken van geschikte in- en uit-

vliegopeningen niet toegankelijk voor de steenuil en de kerkuil. Tijdens het veldbezoek zijn geen sporen 

(braakballen, veren, meststrepen) aangetroffen die duiden op de aanwezigheid van nestplaatsen van 

uilen. De bebouwing is daarnaast ook niet geschikt als broedlocatie voor huismussen. Dit vanwege het 

ontbreken van geschikte ruimtes onder dakpannen en andere geschikte openingen waaronder/waarin 

ze hun nesten kunnen maken. Tijdens het veldbezoek zijn geen sporen aangetroffen of waarnemingen 

gedaan die duiden op de aanwezigheid van nestplaatsen van huismussen in de bebouwing. Nest- en 

verblijfplaatsen van deze soort worden daarom niet verwacht in de te slopen bebouwing op de onder-

zoekslocatie. Sloop van de garage / schuur leidt zodoende niet tot vernietiging of verstoring van de 

huismus. 

 

5.1.2 Overige broedvogels 

 

De bomen en struiken in de omgeving van de onderzoekslocatie kunnen nestgelegenheid bieden aan 

broedvogelsoorten zoals de houtduif, de merel en de zanglijster. De nesten van deze soorten zijn alleen 

beschermd op het moment dat ze als zodanig in gebruik zijn. Overtredingen van verbodsbepalingen uit 

de Wet natuurbescherming zijn te voorkomen (zie hoofdstuk 6). 

 

De broedvogels waarvan het nest in uitzonderlijke gevallen eveneens jaarrond is beschermd, zijn voor-

namelijk holenbroeders, zoals spechten en mezen, of makers van grote nesten, zoals ekster en zwarte 

kraai. In bebouwing kunnen dit zijn huiszwaluw en boerenzwaluw. Tijdens het veldbezoek zijn geen 
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(restanten van) nesten van de huiszwaluw en de boerenzwaluw aangetroffen in / aan de te slopen 

bebouwing. Ten behoeve van de voorgenomen plannen worden daarnaast geen bomen gekapt. Er zijn 

derhalve geen bijzondere ecologische omstandigheden die rechtvaardigen dat de nesten van ge-

noemde soorten in dit geval een jaarrond beschermde status zouden moeten hebben. Het werken bui-

ten het broedseizoen is voldoende om overtreding van de Wet natuurbescherming te voorkomen (zie 

hoofdstuk 6). 

 

5.2 Vleermuizen 

 

Volgens verspreidingsgegevens van de NDFF en de Zoogdiervereniging is de onderzoekslocatie gele-

gen in een deel van Nederland waar de volgende vleermuissoorten kunnen voorkomen: gewone dwerg-

vleermuis, ruige dwergvleermuis, rosse vleermuis, laatvlieger, gewone grootoorvleermuis, franjestaart, 

meervleermuis, baardvleermuis en watervleermuis. 

 

Verblijfplaatsen op de onderzoekslocatie 

De bebouwing op de onderzoekslocatie is niet geschikt als verblijfplaats voor vleermuizen. Er zijn geen 

spouwmuren aanwezig die middels open stootvoegen bereikbaar zijn voor vleermuizen. De ruimte 

langs de dakranden geeft geen toegang tot ruimte onder de dakpannen. Verder zijn er geen ruimtes 

achter betimmeringen waargenomen waar vleermuizen gebruik van kunnen maken.  

 

Verblijfplaatsen buiten de onderzoekslocatie 

Het is door de onderlinge afstand tot de bebouwing en bomen in de omgeving niet aannemelijk dat er 

in de directe invloedssfeer van de onderzoekslocatie potentiële verblijfplaatsen aanwezig zijn die ne-

gatieve invloed kunnen ondervinden van de werkzaamheden. 

 

Foerageerhabitat 

De onderzoekslocatie zal, gelet op het aanwezige habitat, gebruikt kunnen worden door in de omgeving 

verblijvende vleermuizen als gewone dwergvleermuis, laatvlieger en ruige dwergvleermuis om te foe-

rageren. De plannen zullen echter geen aantasting van belangrijk foerageerhabitat vormen. Door de 

voorgenomen ingreep zal het aanbod van foerageermogelijkheden niet in het geding komen, in de di-

recte omgeving is meer geschikt foerageerhabitat voor vleermuizen aanwezig in de vorm van landgoed 

Den Treek.  

 

Vliegroutes 

Vleermuizen maken veelal gebruik van lijnvormige (donkere) landschapselementen als houtsingels, 

beken en lanen om zich te verplaatsen tussen verblijfplaatsen en foerageergebieden. Doordat derge-

lijke lijnvormige elementen ontbreken op de onderzoekslocatie, worden er geen potentiële vliegroutes 

verstoord. 

 

Sloop van de schuur / garage leidt niet tot vernietiging van verblijfs- of voortplantingsplaatsen van vleer-

muizen. Evenmin leidt uitvoering van het plan tot verlies aan belangrijk foerageergebied en/of essenti-

ele vliegroutes. 

 

5.3 Overige zoogdieren 

 

Alle zoogdieren in Nederland zijn beschermd. Voor sommige algemeen voorkomende soorten geldt 

een provinciale vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkeling. Op deze wijze is er onderscheid te maken in 

streng beschermde en minder streng beschermde soorten. 
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Volgens verspreidingsgegevens van de NDFF ligt de onderzoekslocatie binnen het verspreidingsge-

bied van de volgende streng beschermde grondgebonden zoogdieren: boommarter, steenmarter, das 

en eekhoorn. 

 

Streng beschermde soorten 

De onderzoekslocatie vormt geschikt habitat voor de steenmarter. Het bosgebied rondom de onder-

zoekslocatie vormt daarnaast geschikt habitat voor de boommarter. Steenmarters gebruiken hooizol-

ders, loze ruimtes onder het dak, schuurtjes en dergelijke, als rust- en verblijfplaats. Boommarters ma-

ken voor hun rust- en verblijfplaatsen met name gebruik van boomholtes, ondergrondse holen, dichte 

struikgewassen en houtstapels. Boommarters kunnen echter ook rust- en verblijfplaatsen hebben in 

gebouwen en steenmarters in bomen, struiken en grondholen. Zowel de steenmarter als de boommar-

ter hebben binnen hun territorium verscheidene verblijfplaatsen. Het te slopen gebouw beschikt niet 

over geschikte openingen waardoor de steenmarter of boommarter potentiele verblijfplaatsen in de be-

bouwing kunnen bereiken. Tijdens het veldbezoek zijn bovendien geen sporen, zoals uitwerpselen of 

prooiresten, aangetroffen die duiden op het gebruik van de onderzoekslocatie als vaste rust- of verblijf-

plaats door deze soorten. Bij intensief gebruik van een locatie door deze soorten zijn dergelijke sporen 

vrij eenvoudig aan te treffen. Gelet op het ontbreken ervan kan worden gesteld dat de onderzoeksloca-

tie niet in gebruik is door de steenmarter en boommarter. 

 

Met name het bosgebied rondom de onderzoekslocatie vormt geschikt habitat voor de eekhoorn. Ten 

behoeve van de voorgenomen plannen worden er geen bomen gekapt, waardoor er als gevolg van de 

plannen geen nadelige effecten worden verwacht op de eekhoorn.  

 

De das komt volgens de verspreidingsgegevens voor in de omgeving. De onderzoekslocatie is door het 

ontbreken van reliëf en/of schuilmogelijkheden en vanwege de hoge mate van verstoring ongeschikt 

als vaste rust- en verblijfplaats door dassen. Tijdens het veldbezoek zijn op de onderzoekslocatie en 

de directe omgeving eveneens geen loop- of eetsporen, latrines en/of wissels aangetroffen die duiden 

op de aanwezigheid en/of het gebruik van de onderzoekslocatie door de das. Dassen zullen eerder hun 

leefgebied hebben in de omliggende natuurgebieden. Verstoring ten aanzien van de das als gevolg van 

de voorgenomen ingreep is niet aan de orde. 

 

Het voorkomen van overige grondgebonden zoogdieren waarvoor geen vrijstelling geldt, is tijdens het 

veldbezoek niet vastgesteld. Vanwege het ontbreken van geschikt habitat kan het voorkomen ervan 

redelijkerwijs worden uitgesloten. 

 

Licht beschermde soorten 

De onderzoekslocatie vormt geschikt habitat voor een aantal soorten grondgebonden zoogdieren. Het 

gaat daarbij om algemene soorten als egel, mol en rosse woelmuis. De verblijfplaatsen van deze soor-

ten worden door de voorgenomen ingrepen echter niet aangetast. Door de voorgenomen werkzaam-

heden bestaat de kans dat holen van muizen worden vergraven (zie hoofdstuk 6). 

 

5.4 Reptielen, amfibieën en vissen 

 

Reptielen 

Volgens gegevens van de NDFF zijn er in de afgelopen 5 jaar in de directe omgeving van de onder-

zoekslocatie de volgende streng beschermde reptielen waargenomen: hazelworm, levendbarende ha-

gedis en ringslang.  
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Reptielen stellen specifieke eisen aan het habitat die betrekking hebben op verschillende factoren. Op 

de onderzoekslocatie is geen geschikt habitat voor de hazelworm en levendbarende hagedis aanwezig. 

De hazelworm wordt voornamelijk waargenomen op bos- en heideterreinen, maar maakt daarnaast 

gebruik van tal van verschillende habitattypes. Voor de levendbarende hagedis vormen heide en hoog-

veen de voorkeurshabitat. De soort komt ook voor in open bossen en ruige graslanden, in bermen van 

(spoor)wegen en in een beperkt deel van de duinen (bron: RAVON). De waarnemingen van de hazel-

worm en levendbarende hagedis hebben waarschijnlijk betrekking op de omliggende bos- en heidege-

bieden. Doordat het habitat ter plaatse van de onderzoekslocatie niet optimaal is, is het niet aannemelijk 

dat er een bestaande populatie aanwezig is. Het is daarentegen niet uit te sluiten dat incidenteel een 

individu nabij de te slopen bebouwing kan voorkomen (zie hoofdstuk 6). 

 

De ringslang is gebonden aan waterrijke habitats. Deze liggen veelal op zandgronden en op de over-

gangen van zandgrond naar veen- en kleigronden. Ringslangen gebruiken warme, vochtige plekken 

om hun eieren af te zetten; zogenaamde broeihopen. Voorbeelden van dergelijke plekken zijn com-

posthopen, bladhopen en mestvaalten (bron: RAVON). Mestvaalten, composthopen en / of bladhopen 

nabij de onderzoekslocatie zouden van belang kunnen zijn voor de voortplanting / ei-afzet van ringslan-

gen uit de omgeving. Ringslangen zijn erg schuchter en worden daardoor niet snel waargenomen. Ge-

schikte broeihopen bij de zorgmanege zullen als gevolg van de voorgenomen werkzaamheden niet 

worden aangetast. Er worden als gevolg van de plannen geen nadelige effecten verwacht op de ring-

slang. Het is, onder andere door de aanwezigheid van geschikte broeihopen, echter niet uit te sluiten 

dat incidenteel een individu nabij de te slopen bebouwing kan voorkomen (zie hoofdstuk 6). 

 

Amfibieën 

Volgens gegevens van de NDFF zijn binnen enkele kilometers rondom de onderzoekslocatie in de 

afgelopen 5 jaar de streng beschermde kamsalamander en poelkikker waargenomen.   

 

Het landschap waarin de kamsalamander wordt aangetroffen is bosrijk, bevat houtwallen of struweel 

en wordt vaak gekenmerkt door kleinschaligheid in de directe omgeving van het voortplantingswater. 

De poelkikker komt voor in vennen, poelen en watergangen in hoogveengebieden en in de uiterwaar-

den (bron: RAVON). Doordat wateroppervlakten als poelen, sloten en plassen niet worden aangetast, 

zijn nadelige effecten hierop uit te sluiten.  

 

De directe omgeving van de te slopen bebouwing vormt daarnaast weinig geschikt landhabitat voor 

amfibieën. Incidenteel kunnen algemene soorten als groene kikker, bruine kikker en gewone pad be-

schutting vinden tussen de beplanting. Voor de mogelijk incidenteel te verwachten soorten geldt een 

algehele vrijstelling van de Wet natuurbescherming (zie hoofdstuk 6).  

 

Vissen 

Vanwege het ontbreken van oppervlaktewater op de onderzoekslocatie kan deze soortgroep buiten 

beschouwing worden gelaten. 

 

5.5 Ongewervelden 

 

Libellen 

Er zijn slechts enkele libellensoorten die binnen de Wet natuurbescherming een strenge bescherming 

genieten. Deze zijn voor wat betreft hun verspreiding gebonden aan specifieke habitateisen, die veelal 
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alleen in natuurgebied zijn te vinden. Beschermde soorten zijn op de onderzoekslocatie niet te ver-

wachten. 

 

Dagvlinders 

Beschermde dagvlinders stellen specifieke eisen aan het voortplantingshabitat. Bij het habitat is het 

belangrijk dat aan de eisen van alle stadia van de vlindersoort wordt voldaan. Voor de beschermde 

soorten in Nederland geldt dat deze veelal gebonden zijn aan zeldzame waardplanten, die vaak alleen 

in natuurterreinen zijn te vinden. Geschikte waardplanten voor beschermde vlindersoorten als slee-

doornpage (sleedoorn), iepenpage (iep) en kleine ijsvogelvlinder (kamperfoelie) zijn op de onderzoeks-

locatie niet aanwezig. Het is uitgesloten dat er binnen de onderzoekslocatie geschikt habitat aanwezig 

is voor een (deel)populatie van een beschermde vlindersoort. 

 

Overige soorten 

Overige beschermde soorten, zoals vliegend hert, Europese rivierkreeft en platte schijfhoren, zijn op 

de onderzoekslocatie uit te sluiten. Er is geen geschikt habitat voor dergelijke beschermde soorten op 

de onderzoekslocatie aanwezig en er zijn geen waarnemingen bekend in de directe omgeving van de 

onderzoekslocatie. 

 

5.6 Vaatplanten 

 

Aangezien de locatie geheel bestaat uit bebouwing en verharding, is het niet te verwachten dat er 

beschermde of zeldzame plantensoorten op de locatie te vinden zijn. Tijdens het veldbezoek zijn geen 

beschermde planten waargenomen. Hierbij is tevens gelet op de aanwezigheid van (beschermde) 

muurvegetatie.  
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6 TOETSING AAN SOORTENBESCHERMING 

 

Als gevolg van de voorgenomen ingreep op de onderzoekslocatie kunnen er overtredingen van ver-

bodsbepalingen uit soortbeschermingsparagrafen uit de Wet natuurbescherming optreden. In dit hoofd-

stuk wordt beschreven voor welke soorten er sprake is van dreigende overtreding van de Wet natuur-

bescherming en of met eenvoudige maatregelen overtreding is te voorkomen. Verder wordt beschreven 

voor welke soorten een vervolgtraject noodzakelijk is, bijvoorbeeld omdat toetsing van de ingreep aan 

de Wet natuurbescherming op basis van de huidige onderzoeksinspanning niet mogelijk is, en wat de 

eventuele consequenties zijn ten aanzien van ontheffingen.  

 

6.1 Broedvogels (nesten jaarrond beschermd) 

 

Sloop van de voormalige garage / schuur  leidt niet tot vernietiging of verstoring van jaarrond be-

schermde nesten van vogels. Overtredingen van de Wet natuurbescherming ten aanzien van jaarrond 

beschermde vogelnesten zijn in dit geval niet aan de orde. 

 

6.2 Algemene broedvogels 

 

Voor de algemene broedvogelsoorten die op de onderzoekslocatie zijn te verwachten geldt dat, indien 

verstorende werkzaamheden plaatsvinden buiten het broedseizoen, of als voor het broedseizoen wordt 

begonnen en de werkzaamheden continu voortduren, er geen overtredingen plaats zullen vinden met 

betrekking tot deze soorten. Als de werkzaamheden voor het broedseizoen worden gestart en continu 

voortduren, zullen broedvogels een rustigere broedplaats (op enige afstand) zoeken en niet door de 

werkzaamheden worden gestoord. Artikel 3.1 van de Wet natuurbescherming (Het is verboden nesten 

te beschadigen, te vernielen of weg te nemen) is van toepassing. De nesten mogen echter wel worden 

weggenomen wanneer deze op dat moment niet in gebruik zijn. In de Wet natuurbescherming wordt 

geen vaste periode gehanteerd voor het broedseizoen. Globaal kan voor het broedseizoen de periode 

maart tot half augustus worden aangehouden. Geldend is echter de aanwezigheid van een broedgeval 

op het moment van ingrijpen. 

 

6.3 Vleermuizen 

 

Sloop van de schuur / garage leidt niet tot vernietiging van verblijfs- of voortplantingsplaatsen van vleer-

muizen. Evenmin leidt uitvoering van het plan tot verlies aan belangrijk foerageergebied en/of essenti-

ele vliegroutes. Overtredingen van de Wet natuurbescherming ten aanzien van vleermuizen zijn in dit 

geval daarom niet aan de orde. 

 

6.4 Streng beschermde overige zoogdieren 

 

Sloop van de voormalige garage / schuur  leidt niet tot vernietiging of verstoring van streng beschermde 

zoogdiersoorten waarvoor geen vrijstelling geldt. Overtredingen van de Wet natuurbescherming ten 

aanzien van deze soorten zijn daarom niet aan de orde. 
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6.5 Reptielen amfibieën en vissen 

 

Reptielen 

Doordat het habitat ter plaatse van de onderzoekslocatie niet optimaal is, is het niet aannemelijk dat er 

een bestaande populatie aanwezig is van de in de omgeving aangetroffen hazelworm, levendbarende 

hagedis en ringslang. Het is daarentegen niet uit te sluiten dat incidenteel een individu nabij de te slopen 

bebouwing kan voorkomen. Mits de algemene zorgplicht in acht wordt genomen, kunnen overtredingen 

van de Wet natuurbescherming ten aanzien van deze soorten worden voorkomen (zie paragraaf 6.8). 

 

Amfibieën 

Incidenteel kunnen algemene soorten als groene kikker, bruine kikker en gewone pad beschutting vin-

den tussen de beplanting. Voor de mogelijk incidenteel te verwachten soorten geldt een algehele vrij-

stelling van de Wet natuurbescherming. Mits de algemene zorgplicht in acht wordt genomen, kunnen 

overtredingen van de Wet natuurbescherming ten aanzien van deze soorten worden voorkomen (zie 

paragraaf 6.8). 

 

Vissen 

Vanwege het ontbreken van oppervlaktewater zijn overtredingen van de Wet natuurbescherming ten 

aanzien van vissen niet aan de orde. 

 

6.6 Ongewervelden 

 

Overtredingen van de Wet natuurbescherming ten aanzien van ongewervelden zijn wegens het ontbre-

ken van geschikt habitat en op basis van verspreidingsgegevens niet aan de orde. 

 

6.7 Vaatplanten 

 

Overtredingen van de Wet natuurbescherming ten aanzien van vaatplanten zijn wegens het ontbreken 

van geschikt habitat en op basis van verspreidingsgegevens niet aan de orde. 

 

6.8 Algemene grondgebonden zoogdieren, amfibieën en incidenteel passerende reptielen 

 

Voor de te verwachten soorten geldt dat de werkzaamheden mogelijk verstorend kunnen werken. Als 

gevolg van graafwerkzaamheden kunnen dieren verwond of gedood worden en holen kunnen worden 

verwijderd. Het is in het kader van de zorgplicht noodzakelijk om voldoende zorg te dragen voor de 

aanwezige individuen en al het redelijkerwijs mogelijke dient gedaan te worden om het doden van indi-

viduen te voorkomen.  

 

Het doden of verwonden kan plaatsvinden indien schuil- of voortplantingslocaties worden beschadigd. 

Dit kan door het verwijderen van stenenstapels, takkenhopen, bladeren en andere materialen die door 

langdurige opslag of aanwezigheid schuilplaatsen bieden. Het verwijderen van de materialen dient 

daarom buiten de gevoelige periode van voortplanting of winterrust plaats te vinden. Aanwezige dieren 

moeten de gelegenheid krijgen om veilig weg te komen.  
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7 TOETSING AAN GEBIEDENBESCHERMING 

 

In algemene zin kan er door een plan sprake zijn van negatieve gevolgen op vanuit natuurwetgeving 

beschermde gebieden. In dit hoofdstuk wordt beschreven voor welke gebieden er mogelijk sprake is 

van negatieve effecten als gevolg van de voorgenomen ingrepen op de onderzoekslocatie. Verder 

wordt beschreven of een vervolgtraject noodzakelijk is en wat de eventuele consequenties zijn ten 

aanzien van vergunningen. 

 

7.1 Natura 2000 

 

De onderzoekslocatie is niet gelegen binnen de grenzen, of in de directe nabijheid van een gebied dat 

aangewezen is als Natura 2000. De meest nabijgelegen Natura 2000-gebieden bevinden zich op circa 

17 kilometer afstand ten noordwesten (Oostelijke Vechtplassen) en zuidoosten (Veluwe) van de onder-

zoekslocatie (zie figuur 9). 

 

 
Figuur 9. Ligging onderzoekslocatie (gele pijl) ten opzichte van Natura 2000 (groen gearceerd).  

 

De onderzoekslocatie is niet gelegen binnen een Natura 2000-gebied. Indien er sprake zou zijn van 

een effect, betreft dit een extern effect, zoals toenamen van geluid, licht of depositie van stikstof. Ex-

terne effecten als gevolg van de voorgenomen plannen op de onderzoekslocatie zijn, gezien de afstand 

(± 17 km) tot de meest nabijgelegen Natura 2000-gebieden, de kleinschalige en tijdelijke aard van de 

werkzaamheden en het gegeven dat de functie en het aantal paarden in de gebruiksfase gelijk blijven 

niet te verwachten. Het kan op voorhand worden uitgesloten dat het plan leidt tot een significante toe-

name van stikstofdepositie op stikstofgevoelige natuurgebieden en soorten. Vervolgonderzoek in het 

kader van de gebiedsbeschermingsparagrafen uit de Wet natuurbescherming wordt niet noodzakelijk 

geacht. 
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7.2 Natuurnetwerk Nederland 

 

De onderzoekslocatie maakt deel uit van het Natuurnetwerk Nederland. Dit vanwege de ligging binnen 

de grenzen van Landgoed Den Treek Henschoten. De locatie zelf maakt echter formeel geen deel uit 

van het landgoed. In figuur 10 is de ligging van de onderzoekslocatie ten opzichte van het Natuurnet-

werk Nederland weergegeven.  

 

 
Figuur 10. Ligging onderzoekslocatie (gele pijl) ten opzichte van het Natuurnetwerk Nederland (groen gearceerd).  

 

Initiatiefnemers van ingrepen binnen of in de directe nabijheid van het Natuurnetwerk Nederland dienen 

de effecten van de ingreep op kernkwaliteiten en omgevingscondities te onderzoeken. Omdat de 

nieuwe bebouwing gerealiseerd zal worden op een locatie waar in de huidige situatie ook bebouwing 

aanwezig is (wat is toegestaan op grond van het bestemmingsplan), zullen de kernkwaliteiten en om-

gevingscondities gelijk blijven. Om deze reden wordt een vervolgonderzoek in de vorm een zogenaamd 

“nee, tenzij-onderzoek” niet noodzakelijk geacht. 
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8 HOUTOPSTANDEN 

 

De Wet natuurbescherming beschermt bos van minimaal 10 are en bomenrijen van minimaal 21 bomen, 

gelegen buiten de bebouwde kom (de zogenaamde 'houtopstanden'). Het is verboden deze houtop-

standen geheel of gedeeltelijk te vellen zonder voorafgaande melding bij gedeputeerde staten. In dit 

hoofdstuk wordt beschreven of er bij de voorgenomen kap sprake is van meldingsplicht en herplant-

plicht conform artikel 4.2 en artikel 4.3 van de Wet natuurbescherming. Verder wordt beschreven of er 

vervolgmaatregelen getroffen dienen te worden ten behoeve van de voorgenomen houtkap. 

 

Voor de voorgenomen werkzaamheden hoeven geen bomen te worden gekapt. Er is daarom geen 

sprake van meldingsplicht en herplantplicht ten aanzien van houtopstanden. 
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9 SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

 

Econsultancy heeft in opdracht van Zorgmanege Horsewise een quickscan flora en fauna uitgevoerd 

ter plaatse van de betreffende zorgmanege aan de Waterlooweg 28A te Leusden. 

 

De quickscan flora en fauna is in het kader van de voorgenomen sloop van een bestaande garage / 

schuur en de bouw van een dienstwoning en wachtruimte op de onderzoekslocatie en heeft tot doel om 

in te schatten of er op de onderzoekslocatie planten- en diersoorten, gebieden of houtopstanden aan-

wezig zijn die volgens de Wet natuurbescherming een beschermde status hebben en die mogelijk ne-

gatieve gevolgen kunnen ondervinden door de voorgenomen ingreep. 

 

De aanwezigheid van geschikt habitat op de onderzoekslocatie voor de verschillende soorten en soort-

groepen is weergegeven in tabel I. In de tabel is samengevat of de voorgenomen ingreep mogelijk 

verstorend kan werken en wat de consequenties zijn voor eventuele vervolgstappen, zoals soortgericht 

nader onderzoek of vergunningtrajecten. In de tabel is weergegeven of maatregelen noodzakelijk zijn 

om overtreding van de Wet natuurbescherming voor bepaalde soortgroepen te voorkomen.  

 
Tabel I. Overzicht geschiktheid onderzoekslocatie voor soortgroepen en te nemen vervolgstappen 

Soortgroep Geschikt 

habitat 

Ingreep 

verstorend 

Nader on-

derzoek 

Ontheffings-

aanvraag 

Bijzonderheden / opmerkingen* 

Broedvogels  algemeen ja ja nee nee het verwijderen van nestgelegenheden bui-

ten het broedseizoen uitvoeren 

jaarrond 

beschermd 

nee nee nee nee - 

Vleermuizen  verblijfplaatsen nee nee nee nee - 

foerageergebied ja nee nee nee voldoende (geschikte) alternatieven aanwe-

zig in de omgeving 

vliegroutes nee nee nee nee - 

Grondgebonden zoogdieren ja mogelijk nee nee aandacht voor zorgplicht ten aanzien van 

soorten als konijn, mol en muizen 

Amfibieën minimaal mogelijk nee nee aandacht voor zorgplicht ten aanzien van 

soorten als gewone pad en bruine kikker 

Reptielen minimaal mogelijk nee nee aandacht voor zorgplicht ten aanzien van in-

cidenteel passerende individuen 

Vissen nee nee nee nee - 

Libellen en dagvlinders nee nee nee nee - 

Overige ongewervelden nee nee nee nee - 

Vaatplanten nee nee nee nee - 

 

Gebiedsbescherming Gebied 

aanwezig 

Ingreep 

verstorend 

Nader on-

derzoek 

Vergunning-

plicht 

 

Natura 2000 17 km nee nee nee - 

Natuurnetwerk Nederland ja nee nee nee - 

Houtopstanden n.v.t. - - - - 

* Wijzigingen in het planvoornemen kunnen van invloed zijn op de uitkomst van het onderzoek. 
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Conclusies 

Ten aanzien van algemene broedvogels kunnen overtredingen worden voorkomen door rekening te 

houden met het broedseizoen. Voor beschermde soorten behorend tot de overige soortgroepen zijn 

overtredingen ten aanzien van de Wet natuurbescherming wegens het ontbreken van geschikt habitat, 

het ontbreken van sporen en/of vanwege een vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkeling niet aan de orde. 

Wel dient rekening te worden gehouden met de algemene zorgplicht. 

 

Ten aanzien van het Natuurnetwerk Nederland en Natura 2000-gebieden worden bij de voorgenomen 

werkzaamheden geen bezwaren voorzien in de uitvoering van de voorgenomen hertontwikkeling op de 

onderzoekslocatie. Het kan op voorhand worden uitgesloten dat het plan leidt tot een significante toe-

name van stikstofdepositie op stikstofgevoelige natuurgebieden en soorten. Voor de voorgenomen 

werkzaamheden hoeven geen bomen te worden gekapt. Er is daarom geen sprake van meldingsplicht 

en herplantplicht ten aanzien van houtopstanden. 

 

 

 

 

Econsultancy 

Swalmen, 7 januari 2019 
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Bijlage 1 toelichting verbodsbepalingen Wet natuurbescherming  
 

Zorgplicht 

 

Het eerste artikel in de Wet natuurbescherming heeft betrekking op de zorgplicht en heeft betrekking 

op het voorkomen of beperken van schade aan soorten en gebieden, voor zover deze niet middels 

overige verbodsbepalingen zijn gereguleerd (zie tabel II). Het gaat daarbij in de praktijk vooral om min-

der streng beschermde soorten, waarbij het onnodig doden, verwonden of beschadigen dient te worden 

vermeden.  

 
Tabel II.  Zorgplicht 
 

Artikel 1.11. Zorgplicht 

1. Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor Natura 2000-gebieden, bijzondere nationale natuurgebieden en voor in het wild le-

vende dieren en planten en hun directe leefomgeving. 

2. De zorg houdt in elk geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige 

gevolgen kunnen worden veroorzaakt voor een Natura 2000-gebied, een bijzonder nationaal natuurgebied of voor in het wild le-

vende dieren en planten: 

a) dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel, 

b) indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de noodzakelijke maatregelen treft om die gevolgen te 

voorkomen, of 

c) voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk beperkt of ongedaan maakt. 

 

Overtreding van de zorgplicht is niet strafbaar gesteld; “de zorgplicht kan wel door toepassing van be-

stuursdwang worden gehandhaafd”. Deze formulering van de zorgplicht brengt met zich mee dat wan-

neer men een bepaalde handeling wilt verrichten die gevolgen voor natuurwaarden zou kunnen heb-

ben, men zich daaraan voorafgaand op de hoogte stelt van de aanwezige natuurwaarden, de kwets-

baarheid ervan en de mogelijke gevolgen daarvoor van het voorgenomen handelen. De zorgplicht is te 

allen tijde van toepassing, ook al vindt er geen overtreding van een verbodsbepaling plaats. Indien er 

aanleiding is maatregelen te nemen ten aanzien van de zorgplicht, zal dat voor het betreffende be-

schermde natuurgebied en de betreffende soortgroep in deze rapportage worden aangegeven. 

 

Soortenbescherming 

 

De Wet natuurbescherming onderscheidt beschermingsregimes voor soorten op grond van internatio-

nale verdragen, aangevuld met soorten die vanuit een nationaal oogpunt beschermd worden. Hierdoor 

zijn er in de Wet natuurbescherming drie verschillende verbodsartikelen per categorie soorten; 

 

 soorten van de Vogelrichtlijn (artikel 3.1); 

 soorten van de Habitatrichtlijn en de verdragen van Bern en Bonn (artikel 3.5); 

 andere soorten (artikel 3.10). 

 

In tabel III t/m V worden deze artikelen nader toegelicht. 
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Tabel III.  Verbodsbepalingen en toelichting Artikel 3.1 Wet natuurbescherming 

Artikel 3.1. Soorten van de Vogelrichtlijn  

1. Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten als bedoeld in artikel 1 van de Vogelricht-

lijn te doden of te vangen. 

2. Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te vernielen of te beschadigen, of 

nesten van vogels weg te nemen. 

3. Het is verboden eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te rapen en deze onder zich te hebben. 

4. Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te storen. 

5. Het verbod, bedoeld in het vierde lid, is niet van toepassing indien de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instand-

houding van de desbetreffende vogelsoort. 

Toelichting 

Alle inheemse vogelsoorten in Nederland vallen onder de Vogelrichtlijn. De Vogelrichtlijn is een richtlijn vanuit de Europese Unie uit 1979 en 
heeft betrekking op de instandhouding van alle natuurlijk in het wild levende vogelsoorten op het Europese grondgebied van de Lidstaten 
waarop het Verdrag van toepassing is. De lijst met soorten is niet limitatief. 

 
Tabel IV.  Verbodsbepalingen en toelichting Artikel 3.5 Wet natuurbescherming 

Artikel 3.5. In het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag 

van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn 

 

1. Het is verboden in het wild levende dieren van deze soorten in hun natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen.  

2. Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren.  

3. Het is verboden eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur opzettelijk te vernielen of te rapen.  

4. Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van deze dieren te beschadigen of te vernielen.  

5. Het is verboden planten van soorten uit de Habitatrichtlijn of het Verdrag van Bern in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk 

te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.  

Toelichting 

Het gaat bij artikel 3.5 over in het wild levende dieren van verschillende soortgroepen. In de wet wordt voor vogelsoorten uit bijlage II van het 

verdrag van Bern geen uitzondering gemaakt. Van de vogelsoorten die in Nederland voorkomen is hieronder een selectie gemaakt. Van de 

overige soortengroepen zijn alle soorten genoemd. 

Soorten 

Planten drijvende waterweegbree, groenknolorchis, kruipend moerasscherm, zomerschroeforchis  

Zoogdieren bever, hamster, hazelmuis, lynx, Noordse woelmuis, otter, wolf, wilde kat 

Walvisachtigen bruinvis, bultrug, butskop (hille), dwergpotvis, dwergvinvis, gestreepte dolfijn, gewone dolfijn, gewone spitsdolfijn, gewone vinvis, griend, grijze 

dolfijn, kleine zwaardwalvis, narwal, Noordse vinvis, orka, potvis, spitsdolfijn van Gray, tuimelaar, walrus witflankdolfijn, witsnuitdolfijn, witte dolfijn 

Vleermuizen Bechsteins vleermuis, bosvleermuis, Brandts vleermuis, franjestaart, gewone baardvleermuis, gewone dwergvleermuis, gewone grootoorvleer-

muis, grijze grootoorvleermuis, grote hoefijzerneus, grote rosse vleermuis, ingekorven vleermuis, kleine dwergvleermuis,  kleine hoefijzerneus, 

laatvlieger, meervleermuis, mopsvleermuis, Noordse vleermuis, rosse vleermuis, ruige dwergvleermuis, tweekleurige vleermuis, vale vleermuis, 

watervleermuis 

Amfibieën boomkikker, geelbuikvuurpad, heikikker, kamsalamander, knoflookpad, poelkikker, rugstreeppad, vroedmeesterpad 

Reptielen dikkopschildpad, gladde slang, Kemps’ zeeschildpad, lederschildpad, muurhagedis, soepschildpad, zandhagedis  

Vissen houting, steur 

Vlinders apollovlinder, boszandoog, donker pimpernelblauwtje, grote vuurvlinder, moerasparelmoervlinder, monarchvlinder, pimpernelblauwtje, teunis-

bloempijlstaart, tijmblauwtje, zilverstreephooibeestje  

Libellen bronslibel, gaffellibel, gevlekte witsnuitlibel, groene glazenmaker, mercuurwaterjuffer, Noordse winterjuffer, oostelijke witsnuitlibel, rivierrombout, 

sierlijke witsnuitlibel 

Insecten brede geelrandwaterroofkever, gestreepte waterroofkever, heldenbok, juchtleerkever, oeveraas, vermiljoenkever 

Overig Bataafse stroommossel, platte schijfhoren 
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Artikel 3.5. In het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag 

van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn 

Vogels appelvink, baardman, beflijster, bergeend, bergfluiter, bijeneter, blauwborst, blauwe kiekendief, boerenzwaluw, bontbekplevier, bonte strandlo-

per, bonte vliegenvanger, boomklever, boomkruiper, boompieper, boomvalk, bosrietzanger bosruiter, bosuil, braamsluiper, brandgans, bruine 

kiekendief, buizerd, casarca, Cetti’s zanger, draaihals, duinpieper, dwergmeeuw, dwergstern, Engelse kwikstaart, Europese kanarie, fitis, fluiter, 

geelgors, gekraagde roodstaart, gele kwikstaart, geoorde fuut, glanskop, goudhaan, grasmus, graspieper, graszanger, grauwe kiekendief, 

grauwe klauwier, grauwe vliegenvanger, griel, groene specht, groenling, grote bonte specht, grote gele kwikstaart, grote karekiet, grote stern, 

grote zilverreiger, havik, heggenmus, hop, huiszwaluw, ijsvogel, kerkuil, klapekster, klein waterhoen, kleine barmsijs, kleine bonte specht, kleine 

karekiet, kleine plevier, kleine zilverreiger, kleinst waterhoen, kluut, kneu, koolmees, koereiger, kraanvogel, krekelzanger, kortsnavelboomkrui-

per, kruisbek, kuifmees, kwak, kwartelkoning, lepelaar, matkop, middelste bonte specht, nachtegaal, Noordse stern, oehoe, oeverloper, oever-

pieper, oeverzwaluw, ooievaar, orpheusspotvogel, paapje, pestvogel, pimpelmees, poelruiter, porseleinhoen, purperreiger, putter, ransuil, riet-

gors, rietzanger, rode wouw, roerdomp, roodborst, roodborsttapuit, roodhalsfuut, rouwkwikstaart, sijs, slangenarend, slechtvalk, smelleken, snor, 

sperwer, spotvogel, sprinkhaanzanger, steenuil, steltkluut, strandplevier, taigaboomkruiper, tapuit, tjiftjaf, torenvalk, tuinfluiter, velduil, visarend, 

visdief, vuurgoudhaan, wespendief, wielewaal, winterkoning, witbandkruisbek, witte kwikstaart, witwangstern, nachtzwaluw, woudaap, zeearend, 

zwarte mees, zwarte ooievaar, zwarte roodstaart, zwarte specht, zwarte stern, zwarte wouw, zwartkop, zwartkopmeeuw 

 
Tabel V.  Verbodsbepalingen en toelichting Artikel 3.10 Wet natuurbescherming 

Artikel 3.10. Andere soorten  

Het is verboden om:  

 

1. In het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en kevers van de soorten, genoemd in de bijlage, 

onderdeel A1, bij deze wet, opzettelijk te doden of te vangen. 

2. De vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in onderdeel a opzettelijk te beschadigen of te vernielen. 

3. Vaatplanten van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel B2, bij deze wet, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk 

te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.  

Toelichting 

Het gaat bij artikel 10 om in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en kevers. Dieren zijn opgenomen 

in bijlage onderdeel A1. Planten zijn opgenomen in bijlage onderdeel B2 van de Wet natuurbescherming. Voor een aantal zoogdieren, amfibieën 

en reptielen geldt per provincie een vrijstelling onder bepaalde voorwaarden. Dit verschilt per provincie. De betreffende soorten zijn aangegeven 

met een sterretje. Daarnaast is het mogelijk dat sommige provincies ook ‘eigen’ beschermde soorten hanteren, als aanvulling op het landelijke.  

Soorten 

Dieren Zoogdieren aardmuis*, boommarter, bosmuis*, bunzing*, damhert, das, dwergmuis*, dwergspitsmuis*, edelhert, eekhoorn*, egel*, eikelmuis, 

gewone bosspitsmuis*, gewone zeehond, grote bosmuis, grijze zeehond, haas*, hermelijn*, huisspitsmuis*, konijn*, molmuis, 

ondergrondse woelmuis*, ree*, rosse woelmuis*, steenmarter*, tweekleurige bosspitsmuis*, veldmuis*, veldspitsmuis, vos*, wa-

terspitsmuis, wezel*, wild zwijn, woelrat* 

 Amfibieën Alpenwatersalamander, bruine kikker*, gewone pad*, kleine watersalamander*, meerkikker*, middelste groene kikker*, vinpootsa-

lamander, vuursalamander 

 Reptielen adder, hazelworm*, levendbarende hagedis*, ringslang 

 Vissen beekdonderpad, beekprik, elrits, gestippelde alver, grote modderkruiper, kwabaal 

 Dagvlin-

ders 

aardbeivlinder, bosparelmoervlinder, bruin dikkopje, bruine eikenpage, donker pimpernelblauwtje, duinparel-

moervlinder, gentiaanblauwtje, grote parelmoervlinder, grote vos, grote vuurvlinder, grote weerschijnvlinder, 

iepenpage, kleine heivlinder, kleine ijsvogelvlinder, kommavlinder, pimpernelblauwtje, sleedoornpage, spie-

geldikkopje, veenbesblauwtje, veenbesparelmoervlinder, veenhooibeestje, veldparelmoervlinder, zilveren 

maan 

 Libellen beekrombout, bosbeekjuffer, donkere waterjuffer, gevlekte glanslibel, gewone bronlibel, hoogveenglanslibel, 

Kempense heidelibel, speerwaterjuffer 

 Overige 

soorten 

Europese rivierkreeft, vliegend hert 

Planten akkerboterbloem, akkerdoornzaad, akkerogentroost, beklierde ogentroost, berggamander, bergnachtorchis, blaasvaren, 

blauw guichelheil, bokkenorchis, bosboterbloem, bosdravik, brave hendrik, brede wolfsmelk, breed wollegras, bruinrode wes-

penorchis, dennenorchis, dreps, echte gamander, franjegentiaan, geelgroene wespenorchis, geplooide vrouwenmantel, ge-

tande veldsla, gevlekt zonneroosje, glad biggenkruid, gladde zegge, groene nachtorchis, groensteel, groot spiegelklokje, 

grote bosaardbei, grote leeuwenklauw, honingorchis, kalkboterbloem, kalketrip, karthuizeranjer, karwijselie, kleine ereprijs, 

kleine schorseneer, kleine wolfsmelk, kluwenklokje, knollathyrus, knolspirea, korensla, kranskarwij, kruiptijm, lange zonne-

dauw, liggende ereprijs, moerasgamander, muurbloem, naakte lathyrus, naaldenkervel, pijlscheefkalk, roggelelie, rood pe-

perboompje, rozenkransje, ruw parelzaad, scherpkruid, schubvaren, schubzegge, smalle raai, spits havikskruid, steenbraam 
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Volgens artikel 3.31 zijn de verboden, bedoeld in de artikelen 3.1, 3.5 en 3.10 niet van toepassing op 

handelingen die zijn beschreven in en aantoonbaar worden uitgevoerd overeenkomstig een door het 

Ministerie van Economische Zaken goedgekeurde gedragscode en die plaatsvinden in het kader van 

bestendig beheer, bestendig gebruik, of ruimtelijke ontwikkeling of inrichting. 

 

Houtopstanden 

 

De bescherming van houtopstanden onder conform hoofdstuk 4 van de Wet natuurbescherming heeft 

als doel om het aanwezige areaal bos in Nederland te behouden. Onder houtopstanden vallen alle 

zelfstandige eenheden van bomen, boomvormers of struiken van een oppervlakte van tien are of 

meer of rijbeplanting die meer dan twintig bomen omvat.  

 

Binnen de Wet natuurbescherming zijn op houtopstanden de artikelen van toepassing die zijn opge-

nomen in tabel VI. 

 
Tabel VI.    Bescherming houtopstanden in de Wet natuurbescherming 

Artikel 4.1  De artikelen uitgezonderd artikel 4.6 zijn niet van toepassing op: 

a) Houtopstanden binnen de bij besluit van de gemeenteraad vastgestelde grenzen van de bebouwde kom; 

b) Houtopstanden op erven of in tuinen;  

c) Fruitbomen en windschermen om boomgaarden; 

d) Naaldbomen, kennelijk bedoeld om te dienen als kerstbomen, indien niet ouder dan twintig jaar; 

e) Kweekgoed; 

f) Wegbeplantingen, beplantingen langs waterwagen en eenrijige beplantingen langs landbouwgronden 

bestaande uit wilgen en populieren; 

g) het dunnen van een houtopstand; 

h) uit populieren, wilgen, essen of elzen bestaande beplantingen die kennelijk zijn bedoeld voor de produc-

tie van houtige biomassa, indien zij:  

1. ten minste eens per tien jaar worden geoogst;  

2. bestaan uit minstens tienduizend stoven per hectare per beplantingseenheid, zijnde een aan-

eengesloten beplanting die niet wordt doorsneden door onbeplante stroken breder dan twee 

meter, en  

3. zijn aangelegd na 1 januari 2013.  

 

Artikel 4.2  1. Het is verboden een houtopstand geheel of gedeeltelijk te vellen of te doen vellen, met uitzondering van het perio-

diek vellen van griend- of hakhout, zonder voorafgaande melding daarvan bij gedeputeerde staten. 

 

3. Gedeputeerde staten kunnen het vellen van houtopstanden telkens voor ten hoogste vijf jaar verbieden ter be-

scherming van bijzondere natuur- of landschapswaarden. 

 

 

Artikel 4.3 lid 1 en 2 Ingeval een houtopstand geheel of gedeeltelijk is geveld, met uitzondering van het periodiek vellen van griend- of 

hakhout, of anderszins teniet is gegaan, draagt de rechthebbende zorg voor het op bosbouwkundig verantwoorde 

wijze herbeplanten van dezelfde grond binnen drie jaar na het vellen of tenietgaan van de houtopstand. 

 

De rechthebbende vervangt binnen drie jaar na de herbeplanting, bedoeld in het eerste lid, herbeplanting die niet is 

aangeslagen. 

Artikel 4.4 lid 1 De artikelen 4.2, eerste en derde lid, en 4.3, eerste en tweede lid, zijn niet van toepassing op: 

 

het vellen van houtopstanden en herbeplanten op een wijze die is beschreven in en aantoonbaar wordt gerealiseerd 

overeenkomstig een door Onze Minister goedgekeurde gedragscode. 

 

het vellen van houtopstanden ter uitvoering van een instandhoudingsmaatregel of een passende maatregel in het 

kader van natuurontwikkeling en -beheer 
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Artikel 4.5 
Gedeputeerde staten kunnen ontheffing verlenen van artikel 4.3, eerste en tweede lid, ten behoeve van herbeplan-

ting op andere grond, indien de herbeplanting voldoet aan bij provinciale verordening gestelde regels. 
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Bijlage 2 Verklarende woordenlijst 
 

Externe werking 

 Niet alleen activiteiten in een Natura 2000-gebied/NNN hebben invloed op de staat van instandhouding van het gebied, 

ook activiteiten buiten het gebied kunnen de natuurwaarden in een gebied beïnvloeden. Dit wordt "externe werking" ge-

noemd. Er bestaat geen ruimtelijke grens voor externe werking: bepalend zijn de effecten op de instandhoudingsdoelstel-

lingen van de soorten en habitattypen in het Natura 2000-gebied/NNN, ongeacht de afstand tot het beschermde gebied.  

 

Expert Judgement 

  Inschatting van een deskundige op grond van zijn kennis en ervaring. 

 

Foerageerhabitat 

  Het gebied waarbinnen een soort voedsel zoekt.  

 

Foerageren 

  Zoeken en vinden van voedsel door dieren (jachtgebied).  

 

Functioneel leefgebied 

  Hiermee wordt het gebied dat is benodigd om de functionaliteit van een voortplantingsplaats of van een vaste- rust of 

verblijfplaats te behouden. Een nestlocatie of voortplantingsplaats kan bijvoorbeeld alleen succesvol functioneren, wanneer 

er voldoende habitat (schuilgelegenheid, voedsel etc.) van voldoende kwaliteit aanwezig is om te kunnen paren, eieren te 

leggen en jongen groot te brengen.  

 

Gunstige staat van instandhouding 

  Er is sprake van een gunstige staat van instandhouding van een soort of habitattype als de omstandigheden waarin de 

soort of het habitattype voorkomt perspectief bieden op een duurzaam voortbestaan van die soort of dat habitattype. 

 

Habitat 

  Omvat de plaatsen waar een bepaald organisme voorkomt doordat de abiotische en biotische factoren (niet levende en 

levende natuur) van die plaatsen voldoen aan de eisen en toleranties die het organisme stelt om te kunnen overleven, 

groeien en zich voortplanten.  

 

Kraamverblijfplaats 

  Voortplantingsplaats van vleermuizen. Het gaat hierbij vaak om de vrouwelijke exemplaren van een kolonie (ook wel kraam-

groep genoemd) die gezamenlijk hun jongen grootbrengen. De aantallen vleermuizen in een kraamgroep kun oplopen tot 

meerdere honderden exemplaren. 

 

Landschappelijk inpassingsplan 

Het inpassen van ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied middels een ontwerp van de groenvoorziening, dat voldoet 

aan het beleid ten aanzien van ruimtelijke kwaliteit. Hierdoor wordt zorg gedragen dat een ruimtelijke ontwikkeling past in 

het landschap.  

 

Landhabitat 

  Amfibieën zijn voor de voortplanting afhankelijk van water. Buiten de voortplantingsperiode maakt de soortgroep gebruik 

van landhabitat als onderdeel van het leefgebied. Landhabitat voor amfibieën omvat onder andere structuurrijke of op-

gaande vegetatie zoals (loof)bos, houtwallen, struikgewas, heide, ruigtekruiden, vegetaties en moeras.  

 

Mitigerende maatregelen 

 Maatregelen die negatieve effecten bij een ingreep voorkomen of reduceren. 

 

Omgevingscheck 

  Een omgevingscheck wordt uitgevoerd bij verlies van leefgebied van een jaarrond beschermde functie van een soort die 

door een ingreep (tijdelijk) verloren gaat. De omgeving van de ingreep wordt door een ter zake deskundige beoordeeld op 

aanwezigheid van voldoende alternatief leefgebied en/of potentiële verblijfplaatsen. 
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Ontheffing  

De Wet natuurbescherming is bedoeld om planten- en diersoorten die vrij in het wild leven te beschermen. Om deze 

kwetsbare soorten te beschermen bevat de Wet natuurbescherming een aantal verbodsbepalingen. Onder bepaalde voor-

waarden mogen de activiteiten wel doorgaan, daarvoor kan een ontheffing benodigd zijn. Een ontheffing is een besluit 

waarbij in een individueel concreet geval een uitzondering op een wettelijk verbod wordt gemaakt. 

 

Paarverblijfplaats 

  Dit is een verblijfplaats die hoofdzakelijk in het najaar (september/oktober) door vleermuizen worden gebruikt om te paren. 

Eén mannetje kan een dergelijke verblijfplaats met meerdere vrouwtjes delen. In de omgeving van de paarverblijfplaats 

wordt veelal door het territoriale mannetje middels baltsvluchten getracht vrouwtjes aan te lokken. 

 

Projectplan 

Een projectplan dient als begeleidend document voor een ontheffingsaanvraag. In het projectplan zijn maatregelen ver-

woord waarmee de functionaliteit van een rust- of verblijfplaats van een beschermde soort behouden blijft en schade aan 

individuen wordt voorkomen.  

 

Populatie 

  Een biologische populatie is een groep individuen van dezelfde soort die zich onderling voortplant en als zodanig geïso-

leerd is van andere zulke groepen. 

 

Rode Lijst 

  Rode Lijsten laten zien welke soorten zijn verdwenen en welke soorten in een gebied sterk zijn achteruitgegaan of zeld-

zaam zijn. Er bestaan verschillende Rode Lijsten. Voor vogels, voor zoogdieren, planten, paddenstoelen, insecten en voor 

allerlei andere soortgroepen. Rode Lijsten hebben geen officiële juridische status. Plaatsing op de lijst maakt een dier dus 

nog geen 'beschermde diersoort' in de zin van de Wet natuurbescherming. De Rode Lijsten hebben in de praktijk wel een 

belangrijke signaleringfunctie. Door de Rode Lijst te raadplegen, kunnen alle instellingen die met natuurbehoud te maken 

hebben rekening houden met bedreigde soorten. 

 

Significant negatief effect 

  Een effect is in het kader van de Wet natuurbescherming significant als de instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-

gebied dreigen te worden aangetast. 

 

  Het begrip 'significant' staat centraal in de toepassing van het beschermingsregime voor Natura 2000-gebieden bij zowel 

vaststelling van beheerplannen als de vergunningverlening. Het bepaalt of een uitvoerige toetsing, een zogenaamde pas-

sende beoordeling, moet worden uitgevoerd. Indien als gevolg van een ingreep de toekomstige oppervlakte habitat of 

leefgebied, aantal van een soort of kwaliteit van een habitat lager zal worden dan zoals bedoeld in de instandhoudings-

doelstelling, dan kan sprake zijn van significante gevolgen. Voor het goede begrip, de soorten hoeven er niet te zitten, het 

gebied moet geschikt zijn voor de soorten. 

 

Voortplantingsplaats of rustplaats 

Een plek binnen het leefgebied van een soort die essentieel is voor de levenscyclus van een individu. De Wet natuurbe-

scherming omschrijft niet exact wat een vaste rust- of verblijfplaats is. Dit is soortafhankelijk.  

 

Vliegroute 

  Een vaste route die door vleermuizen wordt gebruikt tussen de verblijfplaatsen naar foerageergebieden.  

 

Winterverblijfplaats 

  Verblijfplaats die gebruikt wordt om de periode van winterrust te overbruggen. Voor vleermuizen zijn dit vorstvrije, maar 

koele en vochtige plekken. Er kans sprake zijn van massaverblijfplaatsen, verblijfplaatsen van kleine groepen of één of 

enkele individuen.  

 

Zomerverblijfplaats 

 Is een vleermuisverblijfplaats anders dan een kraamverblijf. Buiten de kraamperiode worden deze door vrouwtjes gebruikt, 

binnen de kraamperiode door individuele mannetjes. 
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PROJECT:  LEUSDEN - HORSEWISE 
ONDERWERP:  GESPREKSVERSLAG OVERLEG OMWONENDEN 1 D.D. 9 JANUARI 2018 
VAN:  LHD   
AFSCHRIFT: AANWEZIGEN 
AANWEZIG:  (BEWONERS WATERLOOWEG XX), EB (HORSEWISE), LHD (ADVISEUR HORSEWISE) 

Doel van het gesprek is om de directe omwonenden van de zorgmanege Horsewise te 
informeren over een aantal beoogde ontwikkelingen op het terrein. Het overleg verliep in 
een zeer prettige en constructieve sfeer. 
 
De plannen worden uiteengezet aan de hand van een presentatie die door Adviesbureau 
Haver Droeze is uitgewerkt. De beoogde ontwikkelingen betreffen de bouw van een 
dienstwoning voor EB. Daartoe zijn binnen het terrein verschillende locaties onderzocht. De 
locatie van de bestaande garage / voormalige woning van de familie vH is daarbij als 
voorkeurslocatie naar voren gekomen. Daarnaast is er behoefte aan een wachtruimte voor 
de ouders. Om verstoring van de sessies te voorkomen, is het wenselijk om ook deze aan de 
voorzijde van het terrein te positioneren. Gedacht wordt aan een woning in de sfeer van de 
bestaande blokhutten die op het terrein zijn gebouwd. Bij voorkeur met een vide om te 
slapen. 
 
Ook wordt toegelicht dat de planologische regeling voor Horsewise wat complex is. De 
strekt de woonbestemming die is toegekend aan het perceel van de familie XX zich uit over 
een deel van het terrein van Horsewise. Verder liggen manege De Treekhoeve en 
Zorgmanege Horsewise binnen hetzelfde bestemmingsvlak met de bestemming “Recreatie”, 
waardoor wat bebouwingsmogelijkheden betreft als het ware sprake is van 
‘communicerende vaten’. Ook om die reden is het wenselijk om een eigen planologische 
regeling te creëren voor Zorgmanege Horsewise. 
 
De omwonenden reageren opgelucht en positief op de plannen. Zij zijn blij dat het plan 
alleen ziet op een dienstwoning met berging en een wachtruimte voor de ouders en geen 
uitbreiding van de activiteiten met een speelpark of iets dergelijks betreft.  Ook de 
omwonenden hebben last gehad van het feit dat zij hun huis gekocht hebben van de familie 
vH. Later bleken meerdere mensen op dit adres te zijn ingeschreven waardoor bewoners 
allerlei post en aanmaningen etc. bleven ontvangen. Inmiddels is dat rechtgezet.  
 
Wel hebben zij het gevoel dat in de loop der jaren veel veranderingen hebben 
plaatsgevonden in hun directe woonomgeving: de komst van Horsewise, de inrit, het 
intensievere gebruik van de Waterlooweg en het parkeren. Mede om die reden geven zij 
aan dat zij veel waarde hechten aan hun privacy. Wel benadrukken zij dat zij de activiteiten 
van Horsewise als positief ervaren en dat zij waardering hebben voor de manier waarop EB 
de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk probeert te beperken. De omwonenden 
ervaren weinig overlast. 
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In relatie tot de nieuwbouw geven de omwonenden aan dat de bezonning van hun perceel 
een heel belangrijk punt vormt. De omwonenden hebben net een aanbouw gerealiseerd om 
in de zomer ook wat zon in hun woning te hebben. Als er een hoog bijgebouw direct 
grenzend aan hun tuin zou worden gerealiseerd, zou dit ertoe kunnen leiden dat zij geen 
zon meer hebben in de tuin. 
 
LHD vraagt of het mogelijk is om langs te komen om  foto’s te maken van de situatie ter 
plekke. LHD en EB zijn op  26 januari 2018 langs geweest om foto’s te maken. Uit het 
locatiebezoek is duidelijk geworden dat de tuin aan de achterzijde van de woning relatief 
ondiep is (ca. 9m). Er is een overdekt terras (hoogte circa 2,5m) gebouwd tegen de 
scheidingsmuur met de muurschildering op het terrein van Horsewise. Daarnaast staan er 2 
vrijstaande bijgebouwen op het perceel met een bouwhoogte van circa 4,5-5m. De nieuwe 
woning zou hier tussenin komen te staan en zal zodoende (goed) zichtbaar zijn vanuit de  
woning van de omwonenden. Gevraagd is een bezonningsberekening te maken zodra het 
ontwerp van de dienstwoning gereed is. Ook is gevraagd de bouwhoogte van de nieuwe 
woning zoveel mogelijk te beperken. 

  
Afbeelding1: bestaande situatie gezien vanaf de woning / nieuwe uitbouw. De witte muur 
rechts naast het overdekte terras is de scheidsmuur tussen de twee percelen. Het witte 
gebouw op de linker foto en het houten gebouw op de rechter foto zijn de bestaande 
(vrijstaande) bijgebouwen op het perceel. 
 
Ter afsluiting geeft mevrouw X aan goed contact te hebben met de bewoners van het 
perceel Waterlooweg 28. Zij biedt aan de bewoners alvast te informeren over de plannen, 
zodat zij zijn voorbereid als EB zelf langs komt om de plannen inhoudelijk toe te lichten. 
Vooruitlopend daarop geeft mevrouw X aan dat zij weet dat de bewoners van Waterlooweg 
28 het heel fijn zouden vinden als de trampoline die nu naast hun perceel staat, zou worden 
verplaatst. EB geeft aan bereid te zijn om de trampoline te verplaatsen.  
 
Ten slotte vragen de omwonenden of EB zou willen nadenken over een mogelijke 
combinatie met het parkeren ten behoeve van De Treekhoeve. In de huidige situatie leidt 
het parkeren langs de Waterlooweg soms tot overlast voor aanwonenden. Het zou goed zijn 
als er een voorziening aan de overzijde van de Waterlooweg wordt getroffen zodat daar in 
de berm kan worden geparkeerd zonder dat hierdoor grote plassen en modder ontstaan. EB 
geeft aan hiervoor open te staan, maar hier niet direct een oplossing voor te weten temeer 
daar deze gronden eigendom zijn van een andere partij. 
 
Amersfoort, 6 februari 2018 



  
 
Verslag overige buren Waterlooweg, Omwonenden B 
15-2-Het gesprek verloopt goed en de familie X begrijpt het belang van het 
wonen bij de paarden en heeft daar in principe geen bezwaar tegen. Ook de 
locatie van de woning vormt wat hun betreft geen probleem. Ze benoemen wel 
verschillende keren dat ze het beleid van de gemeente niet begrijpen, waarom 
de ene keer iets wel mag en de andere keer niet. Ze noemen hiervan 
verschillende voorbeelden.  
 
Ook benoemen ze dat ze me enige regelmaat overlast hebben van het parkeren 
van de bezoekers van Horsewise. De berm wordt modderig en auto’s blokkeren 
soms het fietspad. 
 
12-2 nog app contact gehad over wijziging bouwplannen met buren, in verband 
met privéomstandigheden geen opvolging.  
 
Verslag Waterlooweg xx, De Treekhoeve: geen bezwaar, geen bijzonderheden 
 
Verslag Waterlooweg xx:  
Bewoner heeft het gebouw gekocht, he staat nu op zijn naam en niet meer op 
naam van de eerdere eigenaren en bewoners. Hij is blij voor initiatiefneemster 
en heeft geen bezwaar.  
 
Waterlooweg xx:  
De bewoners wonen er sinds heel kort, kennis gemaakt, ze hebben geen 
bezwaar.  
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Project......: 20-667

Onderdeel....: 

Dimensies....: kN;m;rad  (tenzij anders aangegeven)

Datum........: 23/10/2020

Bestand......: p:\2020\20-667 nieuwbouw woning waterlooweg 28a 

               leusden\02_statische berekeningen\h01.rww 

Belastingbreedte.:   1.000

Rekenmodel.......: 2e-orde-elastisch.

Theorieën voor de bepaling van de krachtsverdeling: 

1) Uiterste grenstoestand:

   Geometrisch niet lineair alle staven.

   Fysisch lineair alle staven.

2) Gebruiksgrenstoestand:

   Lineaire-elasticiteitstheorie

Maximum aantal iteraties......: 50

Max.deellengte kolommen/wanden:  0.500 Max.deellengte balken/vloeren:  0.500

Max. X-verplaatsing in UGT....:  0.500 Max. Z-verplaatsing in UGT...:  0.250

Gunstige werking van de permanente belasting wordt automatisch verwerkt.

Toegepaste normen volgens Eurocode met Nederlandse NB

Belastingen    NEN-EN 1990:2002               C2:2010          NB:2011(nl)

               NEN-EN 1991-1-1:2002           C1:2009          NB:2011(nl)

Hout           NEN-EN 1995-1-1:2005           A1:2011,C1:2006  NB:2013(nl)

GEOMETRIE

1.1 2.1 3.14.12 3 4

MATERIALEN

Mt Omschrijving E-modulus[N/mm2]   S.G.  S.G.verhoogd Pois.  Uitz. coëff

 1 C24                     11000   3.5   4.2          0.00    5.0000e-06

Bij de bepaling v.h. e.g. van houten staven is de S.G.verhoogd toegepast.

PROFIELEN [mm]

Prof. Omschrijving             Materiaal           Oppervlak   Traagheid Vormf.

    1 B*H 71*246               1:C24              1.7466e+04  8.8081e+07   0.00

PROFIELEN vervolg [mm]

Prof. Staaftype Breedte Hoogte      e    Type     b1     h1     b2     h2

    1 0:Normaal      71    246  123.0     0:RH

KNOPEN

Knoop        X        Z   

    1    0.000    0.000 

    2    1.600    0.000 

    3    6.700    0.000 

    4   10.600    0.000 

    5    5.300    0.000 
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Project......: 20-667

Onderdeel....: 

STAVEN

St.   ki   kj   Profiel                         Aansl.i    Aansl.j      Lengte Opm.

   1    1    2  1:B*H 71*246                    NDM        NDM           1.600 

   2    2    5  1:B*H 71*246                    NDM        NDM           3.700 

   3    3    4  1:B*H 71*246                    NDM        NDM           3.900 

   4    5    3  1:B*H 71*246                    NDM        NDM           1.400 

VASTE STEUNPUNTEN

Nr. knoop Kode XZR 1=vast 0=vrij   Hoek 

  1     1 110                      0.00 

  2     2 010                      0.00 

  3     3 010                      0.00 

  4     4 010                      0.00 

BELASTINGGEVALLEN

  B.G. Omschrijving                          Type 

     1 Permanente belasting      EGZ=-1.00    1 

     2 Veranderlijke belasting               22 Sneeuw A

BELASTINGEN  B.G:1 Permanente belasting

Eigen gewicht van alle staven is meegenomen in berekening. Richting: 

2.55 2.55 2.552.55

STAAFBELASTINGEN  B.G:1 Permanente belasting

Staaf Type              q1/p/m       q2        A        B     0     1     2
    1 1:QZLokaal         -2.55    -2.55    0.000    0.000

    2 1:QZLokaal         -2.55    -2.55    0.000    0.000

    3 1:QZLokaal         -2.55    -2.55    0.000    0.000

    4 1:QZLokaal         -2.55    -2.55    0.000    0.000

BELASTINGEN  B.G:2 Veranderlijke belasting

1.68 1.68 1.681.68
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Project......: 20-667

Onderdeel....: 

STAAFBELASTINGEN  B.G:2 Veranderlijke belasting

Staaf Type              q1/p/m       q2        A        B     0     1     2

    1 1:QZLokaal         -1.68    -1.68    0.000    0.000    0.0    0.2    0.0

    2 1:QZLokaal         -1.68    -1.68    0.000    0.000    0.0    0.2    0.0

    3 1:QZLokaal         -1.68    -1.68    0.000    0.000    0.0    0.2    0.0

    4 1:QZLokaal         -1.68    -1.68    0.000    0.000    0.0    0.2    0.0

BEREKENINGSTATUS

B.C.  Iteratie  Status

   1         3  Nauwkeurigheid bereikt

   2         3  Nauwkeurigheid bereikt

   3         3  Nauwkeurigheid bereikt

   4         3  Nauwkeurigheid bereikt

   5         1  Lineaire berekening

   6         1  Lineaire berekening

   7         1  Lineaire berekening

   8         1  Lineaire berekening

   9         1  Lineaire berekening

BELASTINGCOMBINATIES

  BC Type                                 

   1 Fund.   1.22 Gk,1                    

   2 Fund.   0.90 Gk,1                    

   3 Fund.   1.08 Gk,1   +  1.35    Qk,2  
   4 Fund.   0.90 Gk,1   +  1.35    Qk,2  
   5 Kar.    1.00 Gk,1   +  1.00    Qk,2  
                                          

   6 Quas.   1.00 Gk,1                    

   7 Freq.   1.00 Gk,1                    

   8 Freq.   1.00 Gk,1   +  1.00 1 Qk,2  
   9 Blij.   1.00 Gk,1                    

GUNSTIGE WERKING PERMANENTE BELASTINGEN

 BC Staven met gunstige werking

  1 Geen

  2 Alle staven de factor:0.90

  3 Geen

  4 Alle staven de factor:0.90
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OMHULLENDE VAN DE FUNDAMENTELE COMBINATIES

MOMENTEN 2e orde Fundamentele combinatie

8.8

-6.6
-2.7

11.1

-4.9

DWARSKRACHTEN 2e orde Fundamentele combinatie

1.4

9.6

-12.6

6.3

13.5

-12.8

7.1

NORMAALKRACHTEN 2e orde Fundamentele combinatie

-0.03

0.09
0.11

0.06 0.05

REACTIES 2e orde Fundamentele combinatie

Kn.       X-min       X-max       Z-min       Z-max       M-min       M-max  

   1       0.00        0.00       -1.41       -0.65                          

   2                              10.24       22.12                          

   3                              12.15       26.26                          

   4                               3.29        7.10                          
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OMHULLENDE VAN DE KARAKTERISTIEKE COMBINATIES

VERPLAATSINGEN 1e orde [mm] Karakteristieke combinatie

0.84

-10.9
-7.1

-4.48

REACTIES 1e orde Karakteristieke combinatie

Kn.            X            Z            M                                     

   1        0.00        -1.19                                                  

   2                    18.66                                                  

   3                    22.15                                                  

   4                     5.99                                                  

OMHULLENDE VAN DE BLIJVENDE COMBINATIES

VERPLAATSINGEN 1e orde [mm] Blijvende combinatie

0.52

-6.6
-4.31

-2.73

REACTIES 1e orde Blijvende combinatie

Kn.            X            Z            M                                     

   1        0.00        -0.73                                                  

   2                    11.38                                                  

   3                    13.50                                                  

   4                     3.65                                                  

MATERIAALGEGEVENS                                                        

Materiaal  fm,y,k       k   mean  ft,0,k ft,90,k  fc,0,k fc,90,k    fv,k
           [N/mm2] [kg/m3] [kg/m3] [N/mm2] [N/mm2] [N/mm2] [N/mm2] [N/mm2]
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MATERIAALGEGEVENS                                                        

Materiaal  fm,y,k       k   mean  ft,0,k ft,90,k  fc,0,k fc,90,k    fv,k
           [N/mm2] [kg/m3] [kg/m3] [N/mm2] [N/mm2] [N/mm2] [N/mm2] [N/mm2]

C24             24     350     420      14     0.4      21     2.5     4.0

MATERIAALGEGEVENS (vervolg)                                              

Materiaal    Gmean   E0,05  E90mean E0,mean Klimaatklasse kdef E0mean,fin
           [N/mm2] [N/mm2]  [N/mm2] [N/mm2]                    [N/mm2]

C24            690    7400      370   11000 I             0.60    6875

KIPSTABILITEIT                           

Staaf     Plts.            l sys.  Kipsteunafstanden

          aangr.              [m]  [m]  

1-2        1.0*h  boven:      5.30  0;1,6;3,7

                  onder:      5.30  0;1,6;3,7

4-3        1.0*h  boven:      5.30 1,4;3,9

                  onder:      5.30 1,4;3,9

STABILITEIT 

Stf bgem hgem lsys  lbuc,y/z    y    z    rel,y/z  c    ky    kz  kc,y  kc,z
     [mm][mm] [mm] [mm] [mm]                                                  

    1  71 246 1600  nvt 5300  74.6 258.6 1.266 4.385 0.2 1.397 10.522 0.503 0.050

    2  71 246 3700  nvt 5300  74.6 258.6 1.266 4.385 0.2 1.397 10.522 0.503 0.050

    3  71 246 3900  nvt 5300  74.6 258.6 1.266 4.385 0.2 1.397 10.522 0.503 0.050

    4  71 246 1400  nvt 5300  74.6 258.6 1.266 4.385 0.2 1.397 10.522 0.503 0.050

TOETSING SPANNINGEN                                                            

Staaf        1             BC / Sit.     3 /  1       UC frm(6.23)  0.74       

Maatg. is norm.drukkr. + buiging (EN 1995-1-1 art. 6.3.2(3)) aan onderzijde staaf

Positie   1600    [mm]     

Breedte     71.00 [mm]     Hoogte     246.00 [mm]     Materiaal     C24      

kmod         0.90 [-]  
    kh(ftok)     1.00 [-]  

    kh(fmk)       1.00 [-]  
  

fm,y,d      16.62 [N/mm
2]  fc,0,d      14.54 [N/mm

2]  ft,0,d        9.69 [N/mm
2]

fv,d         2.77 [N/mm
2]  fc,90,d      1.73 [N/mm

2]  ft,90,d       0.28 [N/mm
2]

N           -0.03 [kN]     D            9.57 [kN]     M             8.78 [kNm]  

c,0,d       0.00 [N/mm
2]   d           0.82 [N/mm

2]  m,y,d      -12.27 [N/mm
2]

kc,z         1.00 [-]      km           0.70 [-]      lef,y      1317.00 [mm] 

my,crit    89.81 [N/mm
2]  rel,my      0.52 [-]      kcrit,y       1.00 [-]
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TOETSING SPANNINGEN                                                            

Staaf        2             BC / Sit.     3 /  1       UC frm(6.33)  0.77       

Maatgevend is buiging (EN 1995-1-1 art. 6.3.3(3)) aan onderzijde staaf

Positie      0    [mm]     

Breedte     71.00 [mm]     Hoogte     246.00 [mm]     Materiaal     C24      

kmod         0.90 [-]  
    kh(ftok)     1.00 [-]  

    kh(fmk)       1.00 [-]  
  

fm,y,d      16.62 [N/mm
2]  fc,0,d      14.54 [N/mm

2]  ft,0,d        9.69 [N/mm
2]

fv,d         2.77 [N/mm
2]  fc,90,d      1.73 [N/mm

2]  ft,90,d       0.28 [N/mm
2]

N            0.09 [kN]     D          -12.55 [kN]     M             8.78 [kNm]  

t,0,d       0.01 [N/mm
2]   d           1.08 [N/mm

2]  m,y,d      -12.27 [N/mm
2]

kc,z         1.00 [-]      km           0.70 [-]      lef,y      3207.00 [mm] 

my,crit    36.88 [N/mm
2]  rel,my      0.81 [-]      kcrit,y       0.95 [-]

Staaf        3             BC / Sit.     3 /  1       UC frm(6.33)  1.00       

Maatgevend is buiging (EN 1995-1-1 art. 6.3.3(3)) aan onderzijde staaf

Positie      0    [mm]     

Breedte     71.00 [mm]     Hoogte     246.00 [mm]     Materiaal     C24      

kmod         0.90 [-]  
    kh(ftok)     1.00 [-]  

    kh(fmk)       1.00 [-]  
  

fm,y,d      16.62 [N/mm
2]  fc,0,d      14.54 [N/mm

2]  ft,0,d        9.69 [N/mm
2]

fv,d         2.77 [N/mm
2]  fc,90,d      1.73 [N/mm

2]  ft,90,d       0.28 [N/mm
2]

N            0.01 [kN]     D          -12.80 [kN]     M            11.11 [kNm]  

t,0,d       0.00 [N/mm
2]   d           1.10 [N/mm

2]  m,y,d      -15.52 [N/mm
2]

kc,z         1.00 [-]      km           0.70 [-]      lef,y      3387.00 [mm] 

my,crit    34.92 [N/mm
2]  rel,my      0.83 [-]      kcrit,y       0.94 [-]

Staaf        4             BC / Sit.     3 /  1       UC frm(6.17)  0.93       

Maatg. is norm.trekkr. + buiging (EN 1995-1-1 art. 6.2.3(1)) aan onderzijde staaf

Positie   1399    [mm]     

Breedte     71.00 [mm]     Hoogte     246.00 [mm]     Materiaal     C24      

kmod         0.90 [-]  
    kh(ftok)     1.00 [-]  

    kh(fmk)       1.00 [-]  
  

fm,y,d      16.62 [N/mm
2]  fc,0,d      14.54 [N/mm

2]  ft,0,d        9.69 [N/mm
2]

fv,d         2.77 [N/mm
2]  fc,90,d      1.73 [N/mm

2]  ft,90,d       0.28 [N/mm
2]

N            0.06 [kN]     D           13.46 [kN]     M            11.11 [kNm]  

t,0,d       0.00 [N/mm
2]   d           1.16 [N/mm

2]  m,y,d       15.52 [N/mm
2]

kc,z         1.00 [-]      km           0.70 [-]      lef,y      1137.00 [mm] 

my,crit   104.03 [N/mm
2]  rel,my      0.48 [-]      kcrit,y       1.00 [-]
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TOETSING DOORBUIGING                                         

Stf  Soort   lsys Overstek   BC Sit   ubij    Toelaatbaar   ufin,net Toelaatbaar

             [mm]  i   j              [mm]    [mm]     *l    [mm]    [mm]     *l

  1  Dak     1600  Nee Nee    6  1    -1.6   -12.8  0.008    -2.9   -12.8  0.008

  2  Dak     5300  Nee Nee    6  1    -4.3   -21.2  0.004    -7.8   -21.2  0.004

  3  Dak     5300  Nee Nee    6  1     3.7    21.2  0.004     6.7    21.2  0.004

  4  Dak     5300  Nee Nee    6  1     3.9    21.2  0.004     7.1    21.2  0.004

TOETSING DOORBUIGING (vervolg)                               

Stf  Soort   lsys Overstek   BC Sit   uinst   Toelaatbaar

             [mm]  i   j              [mm]    [mm]     *l

  1  Dak     1600  Nee Nee    5  1    -2.1   -12.8  0.008

  2  Dak     5300  Nee Nee    5  1    -5.7   -21.2  0.004

  3  Dak     5300  Nee Nee    5  1     4.9    21.2  0.004

  4  Dak     5300  Nee Nee    5  1     5.2    21.2  0.004

VERVORMINGEN w1 Blijvende combinatie

1.2

-3.5
-4.3

3.2

-1.5
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Bestand           : P:\2020\20-667 Nieuwbouw woning Waterlooweg 28A 

                    Leusden\02_Statische berekeningen\Hout.cnw 

Toegepaste normen volgens Eurocode met Nederlandse NB

Belastingen    NEN-EN 1990:2002               C2:2010          NB:2011(nl)

               NEN-EN 1991-1-1:2002           C1:2009          NB:2011(nl)

Hout           NEN-EN 1995-1-1:2005           A1:2011,C1:2006  NB:2013(nl)

               NEN-EN 14080:2013

H02 muurplaat

Algemene gegevens

B x H           [mm] :  71 x 245       Sterkteklasse         :       C24

Overspanning    [mm] :      5100       Klimaatklasse         :         I

Opleglengte     [mm] :       100       Referentie periode [j]:        50

H.o.h. afstand  [mm] :      1000       Min. eigenfreq.  [Hz] :         3

Permanente belastingen       Grep

EG balklaag         :  0.81

Extra belasting     :  0.00

Totaal      [kN/m²] :  0.81

Veranderlijke belastingen           

qk  +Pwanden  [kN/m²] :        0.53 =    0.53 +    0.00

0              [ - ] :        0.00

2              [ - ] :        0.00

P

5100

71 x 245

Belastingfactoren (NEN-EN 1990)

Formule 6.10a:       G :  1.22     Q :  1.35          

Formule 6.10b:      G :  1.08     Q :  1.35          

Partiële factor (Tabel 2.3 NEN-EN 1995-1-1)

 M[-]: 1.30

Meegenomen combinaties in de berekening :   kmod[-]    bef[mm]   kc,90,q  kc,90,F
* Perm. + q-last (6.10a)    (Grep + qk)     0.60        71       1.00            

* Perm. + q-last (6.10b)    (Grep + qk)     0.80        71       1.00            
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Resultaten (maatgevende combinaties)               eis           u.c.

Perm + qlast(6.10b) frm(6.11) m,y,d  =   7.28 <  14.77 [N/mm²]  0.49

Perm + qlast(6.10b) frm(6.13)  v,d    =   0.31 <   2.46 [N/mm²]  0.13

Perm + qlast(6.10b) frm(6.3 ) c,90,q,d/(kc,90,q*fc,90,d) +

                              c,90,F,d/(kc,90,F*fc,90,d) < 1.00

                                      = 0.57/ 1.54+ 0.00/ 1.54 = 0.37

Verdeelde belasting    ubij           =   9.35 <  20.40    [mm]  0.46

Verdeelde belasting    unet,fin       =  16.80 <  20.40    [mm]  0.82

Resonantie : eerste eigen frequentie  =   6.50 >   3.00    [Hz]  0.46
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                    Leusden\02_Statische berekeningen\Hout.cnw 

Toegepaste normen volgens Eurocode met Nederlandse NB
Belastingen    NEN-EN 1990:2002               C2:2010          NB:2011(nl)
               NEN-EN 1991-1-1:2002           C1:2009          NB:2011(nl)
               NEN-EN 1991-1-3:2003           C1:2009          NB:2011(nl)
               NEN-EN 1991-1-4:2005           C2:2011          NB:2011(nl)
Hout           NEN-EN 1995-1-1:2005           A1:2011,C1:2006  NB:2013(nl)
               NEN-EN 14080:2013

H03 Muurplaat/ligger zadeldak dubbele buiging

Algemene gegevens

B x H             [mm] : 142 x 196   Sterkteklasse          :        C24
Overspanning      [mm] :      4700   Klimaatklasse          :         II
Aantal zijdl. steunen  :         0   Referentie periode [j] :         50
Opleglengte       [mm] :       100                                      
Hoh in het dakvlak[mm] :      1000                                      
Helling                :     20.00                                      
Beschot sterkteklasse  :       C18
Dikte beschot     [mm] :        18   E0,mean x I    [Nm²/m] :     4374.0
Windgebied             :         3   Terrein                :  Onbebouwd
Gebouw L x B x H   [m] :     16.00 x  11.00 x   7.50

Permanente belastingen  Grep
EG balklaag            :  0.81      
Isolatie               :  0.00      
Extra gewicht          :  0.00      
Totaal [kN/m²]         :  0.81      

Veranderlijke belastingen

qk             [kN/m²] :        0.00
Qk              [kN/m] :        2.00
Qk                [kN] :        2.00
Qk   oppervlak    [m²] : 0.10 x 0.10  
Reductiefactor         :        1.00
Wind Qp,prob   [kN/m²] :        0.64 (= Cprob² * Qp = 1.00² * 0.64)
Sneeuw vormfactor 1   :        0.80



Blad: 112

Technosoft Construct release 6.60 13 nov 2020

Project           : 20-667
Datum             : 23/10/2020
Eenheden          : kN/m/rad

P

4700

142 x 196

Q

1850 1000

142 x 196

1850

F

4700

142 x 196

Belastingfactoren (NEN-EN 1990 - Bijlage A1.3)
Formule 6.10a:      G :  1.22     Q :  1.35
Formule 6.10b:     G :  1.08     Q :  1.35
Perm.bel. gunstig     :  0.90                    

Partiële factor (Tabel 2.3 NEN-EN 1995-1-1)
 M[-]: 1.30

Stabiliteit                                                                     

1.Toetsing kipstabiliteit m.b.t. montagefase volgens par.6.3.3. is n.v.t.:      
 - u hebt het belastingsgeval 'Uitvoering' niet toegepast.                      

2.Factoren t.b.v. toetsing kipstabiliteit m.b.t. gebruiksfase volgens par.6.3.3: 
crit,y      [-] :   1.00 frm(6.34)                                              
crit,z      [-] :   1.00 frm(6.34)                                              

Resultaten (maatgevende combinaties)                                   

Factoren t.b.v. toetsing ULS:                                               
km           [-] :   0.70 par(6.1.6)                                        
                                                   eis             u.c. 

Geconc. belasting   frm(6.13)  v,d    =   0.22 <   2.46 [N/mm²]    0.09
Geconc. belasting   frm(6.3 ) c,90,q,d/(kc,90,q*fc,90,d) +
                              c,90,F,d/(kc,90,F*fc,90,d) < 1.00
                                      =  0.14/ 1.54+ 0.18/ 2.31 =  0.17
                    frm(6.11) m,y,d  =   5.78 <  14.77 [N/mm²]    0.39
                    frm(6.12) m,z,d  =   2.90 <  14.93 [N/mm²]    0.19
Geconc. belasting   frm(6.11) Maatgevende combinatie buiging       0.53          
Let op: bij 1 of meerdere belastingcombinaties wind treedt een opwaartse         
oplegreactie op. Houdt hiermee rekening in het ontwerp van de oplegverbinding.   

Geconc. belasting      ubij           =   8.10 <  18.80    [mm]    0.43
Geconc. belasting      unet,fin       =  13.03 <  18.80    [mm]    0.69

Geconc. belasting      ubij,z         =   5.61 <  18.80    [mm]    0.30
Geconc. belasting      unet,fin,z     =   9.04 <  18.80    [mm]    0.48



In deze rapportage zijn de resultaten en de invoer opgenomen van de milieuprestatieberekening gebouw van

Woonhuis Leusden. De resultaten zijn verdeeld naar de verplichte milieuprestatieberekening voor het bouwbesluit op

basis van afdeling 5.2 en naar de MPG score. Tot slot is een verantwoording voor de berekening opgenomen.

In bijlage I is een overzicht opgenomen van de geselecteerde producten inclusief hoeveelheden en eventuele

dimensies van het product. In de onderstaande tabel zijn de relevante resultaten opgenomen.

De berekende resultaten zijn direct gekoppeld aan de in bijlage I opgenomen producten, een afwijkende materialisatie

of productkeuze heeft invloed op de berekening. Indien in het verdere ontwerp- en bouwproces andere

materiaalkeuzes worden gemaakt dient de milieuprestatie opnieuw berekend te worden.

In bijlage I is een overzicht opgenomen van de geselecteerde producten inclusief hoeveelheden en eventuele

dimensies van het product. De MPG-score van Woonhuis Leusden is 0,83 € / m2 BVO. In de onderstaande tabel is dit

resultaat weergegeven naar de verschillende bouwdelen.

Rapportage Freetool MRPI Milieuprestatie Gebouw

Algemene gegevens

Naam project: Woonhuis Leusden

Organisatie: Evers 3D Vision

Gebruiksfunctie: Woongebouw

Bvo: 135 m2

Levensduur: 75 jaar

Datum rapportage: 13-11-2020

Resultaat bouwbesluit

Milieu-impact berekende waarde eenheid
Uitputting abiotische grondstoffen (excl. fossiel) 0 kg Sb eq./ m2 BVO*jaar
Uitputting fossiele energiedragers 0,031 kg Sb eq./ m2 BVO*jaar
Klimaatverandering (100 jaar) 4,99 kg CO2 eq./ m2 BVO*jaar

Resultaat MPG-score

Bouwdeel Resultaat
Fundering 6,5%
Vloeren 9,8%
Draagconstructie 3,6%
Gevels 32,6%
Daken 6,5%
Installaties 36,6%
Inbouw 4,5%

1

etm
Stamp

etm
Stamp

nakr8876
Stamp

nakr8876
Tekstvak
01-02-2021           15-03-2021



De berekende resultaten zijn direct gekoppeld aan de in bijlage I opgenomen producten, een afwijkende materialisatie

of productkeuze heeft invloed op de berekening. Indien in het verdere ontwerp- en bouwproces andere

materiaalkeuzes worden gemaakt dient de milieuprestatie opnieuw berekend te worden.

Deze berekening is gemaakt met de Freetool MRPI-MPG, er is voor de berekening gebruik gemaakt van versie 2.3

van de productendatabase van de nationale milieudatabase, hieraan is versie 1.1.6 van de basisprofielendatabase

gekoppeld.

Rapportage Freetool MRPI Milieuprestatie Gebouw

Verantwoording

2



Rapportage Freetool MRPI Milieuprestatie Gebouw

Bijlage I, invoer berekening

ongetoetst

getoetst

Fundering

Bodemvoorzieningen

Grondaanvullingen Zand 50 m3

Fundering

Funderingsbalken Beton,in het werk gestort, C20/25; incl.wapening + eps

[200,500]

57 m1

Opgaand metselwerk Kalkzandsteen lijmblokken (onder maaiveld) [120] 33 m2

Vloeren

Vloeren, begane grond

Vloeren, op grondslag Beton,in het werk gestort, C20/25; incl.wapening [120] 14 m2

Vloeren, vrijdragend Balk en broodjes; prefab beton; incl. isolatie,eps,Rc:4.0 +

druklaag

85 m2

Dekvloeren Zandcement [70] 82 m2

Afwerklagen Keramische tegels; ongeglazuurd/cement [9] 8 m2

Vloeren, verdieping

Vloeren Europees naaldhouten balken met europees naaldhouten

multiplex; duurzame bosbouw [174]

22 m2

Isolatielagen ROCKWOOL RockSono Base 22 m2

Verlaagde plafonds Gipskartonplafond, dubbel raster, dubbel beplaat met

isolatie (NBVG)

22 m2

Afwerklagen, plafond Spuitpleister [3] 22 m2

Draagconstructie

Hoofddraagconstructies

Dragende wanden, systeem HSB; Europees naaldhout frame, steenwol, multiplex, 2x

gipsplaat; duurzame bosbouwxgipsplaat [300]

128 m2

3



Gevels

Gevels, dicht

Bekledingen Geisoleerde gevelplint Gegoten Composietsteen / EPS

[100]

20 m2

Bekledingen Geperste steenwol plaat met kunststof coating [8] 128 m2

Gevels, open

Kozijnen Europees naaldhout, kozijn vast; geschilderd, duurz.

bosbeheer

32 m2

Ramen Europees naaldhout; geschilderd, acryl; duurzame

bosbouw

9 m2

Deuren Houten stapeldorpel buitendeur; trop. loofhout, duurz.

bosbeheer [2325,930]

2 p

Beglazing HR++ (dubbel) glas; coating / gasvulling (argon), 4/15/5

mm

28 m2

Ventilatieroosters Aluminium; gemoffeld 5,34 m1

Hang- en sluitwerk Brievenbussen 1 p

Hang- en sluitwerk Cilinders 20 p

Hang- en sluitwerk Hang- en sluitwerk voor schuifdeuren 1 p

Hang- en sluitwerk Raam- en deurkrukken en beslag 12 p

Hang- en sluitwerk Raamsluitingen 8 p

Hang- en sluitwerk Scharnieren 26 p

Daken

Daken, hellend

Daken Dakelement; hout, zelfdr, prefab, incl.isolatie,beplating;

duurz. bosb

103 m2

Bedekkingen Keramische pan - ongeglazuurd 103 m2

Aftimmering, buiten Volkern; op regelwerk, geisoleerd [8] 45 m1

Dakopeningen

Dakramen Pvc; gerecyceld pvc; stalen kokerprofielen 1 p

Installaties

Warmtelevering

Warmteopwekkingsinstallaties W-

bouw

Warmtepomp lucht - water hybride 24 kW, CW5 1 p

Warmtedistributiesystemen Polybuteen; cv-leidingen 85 m2gbo

Warmteafgiftesystemen Vloerverwarming; leidingen:polybuteen+toebehoren 85 m2gbo

Warmtapwaterinstallaties Elektrische boiler; CW:4-6, 120 liter 1 p

Elektrische installatie

4



Aarding aarding woningen 0 m2gbo

Verlichting Armatuur & lampen, LED-120 cm 85 m2gbo

Elektricteitsleidingen Geisoleerde installatiedraad + mantelbuis:pvc 85 m2gbo

Elektriciteitsopwekkingsystemen PV,multi-Si; hellend dak; incl. inverter+kabels 8 m2

Electriciteitslevering, extern Netstroom; NL-mix, 1 kWh (forfaitair) 3700 kWh

Luchtbehandeling

Luchtdistributiesystemen VLA Ventilatiesysteem, type C; W-bouw, individueel 85 m2gbo

Water- en gasdistributie

Waterleidingen Koper (leiding +mantelbuis) 85 m2gbo

Afvoeren

Buitenrioleringen Polyetheen; leiding 85 m2gbo

Binnenrioleringen Polybuteen; W-bouw 85 m2GBO

Dakgoten Hout met bitumen; getimmerde goot; verduurzaamd en

geschilderd:alkyd

22 m1

Inbouw

Binnenwanden

Niet dragende wanden, systeem Houten niet dragende binnenwand, HSB prefab;

duurzaam bosbeheer

30 m2

Niet dragende wanden, systeem,

bekledingen

Gipskartonplaat [12.5] 60 m2

Niet dragende wanden, systeem,

bekledingen

Multiplex, Europees naaldhout [12] 30 m2

Binnenwandopeningen

Binnenkozijnen Hout; geschilderd:alkyd 6 m2

Binnendeuren Houten vlakke binnendeur; honingraat, duurz. bosbeheer

[2315,954]

3 p

Binnendorpels Kunststeen [20] 1 m1

Trappen en liften

Interne trappen Europees naaldhout; geschilderd; duurzame bosbouw 1 p

Balustrades Europees naaldhout; spijlen; duurzame bosbouw 4 m1

Leuningen Europees naaldhout; duurzame bosbouw [60] 3 m1

Vaste voorzieningen

Keukenkasten Multiplex; geschilderd:alkyd 5 m1

Aanrechtbladen Kunstharsgebonden; massief [30] 5 m1

Toiletten Wandcloset + fontein, porselein; incl. kunststof reservoir 1 p

Wasvoorzieningen Keramiek; wastafel 2 p

5



Douchevoorzieningen Inloopdouche, gipsblokken+tegels; incl. rvs afvoergoot 1 p

6
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1. Algemeen en Projectomschrijving 
 

1.1 Algemeen 
 
De berekeningen zijn gebaseerd op het Bouwbesluit 2012, versie 01-07-2020. 
De volgende onderdelen zijn gebaseerd op de volgende gegevens en richtlijnen: 
 

- Oppervlaktegegevens  (NEN 2580) 
- Daglichtberekening  (NEN 2057) 
- Ventilatiebalans   (NEN 1087) 
- Doorspuibaarheid  (NEN 1087) 

 

1.2 Projectbeschrijving 
 
Het project betreft de bouw van een woning. 
De woning bestaat uit twee bouwlagen. De begane grond ligt overal op meetniveau (P=0) en de verdieping op 
2570mm+ meetniveau.  
 
Op de begane grond zijn de volgende ruimten gesitueerd: 
 

- Entree/Hal 
- Meterkast 
- Woonkamer 
- Keuken 
- Badkamer 
- Slaapkamer 

 
Op de verdieping zijn de volgende ruimten gesitueerd: 
 

- Vliering 
 
In de berekeningen is steeds de minst gunstige situatie bekeken om te controleren of deze voldoet aan de 
gestelde prestatie-eisen in het Bouwbesluit 2012, versie 01-10-2020. 
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2. Benaming ruimten 
 

2.1 Begripsbepalingen 

 

1.  Woonfunctie     5a. Lichte industriefunctie 

1a. Woongebouw     6. Kantoorfunctie 

1b. Woonwagen     7. Logiesfunctie 

1c. Woonfunctie met zorg    7a. Logiesfunctie met 24-uurs bewaking 

1d. Woonfunctie voor kamergewijze verhuur  7b. Logiesgebouw 

1e. Wooneenheid     7c. Logiesverblijf 

2. Bijeenkomstfunctie    8. Onderwijsfunctie 

2a. Bijeenkomstfunctie voor kinderopvang  9. Sportfunctie  

2b. Andere bijeenkomstfunctie   10. Winkelfunctie 

3. Celfunctie     11. Overige gebruiksfunctie 

3a. Celgebouw     11a. Overige gebruiksfunctie voor    

4. Gezondheidszorgfunctie     personenvervoer   

5. Industriefunctie     12. Bouwwerk geen gebouw zijnde  

 

- Opgegeven oppervlakte is gemeten tussen de scheidingswanden, op 1500mm hoogte. 

- Afmetingen kunnen afwijken van de uiteindelijke bepalingen conform NEN2580 

 

Tabel 1, ruimten 

Ruimte  
no. 

Ruimtebenaming 
op tekening 

Gebruiksfunctie 
vlgns. Bouwbesluit 

Ruimtebenaming vlgns. 
Bouwbesluit 

Afkorting 
rapport 

Opp. 
(m2) 
 

0.1 Hal/Entree Woonfunctie Verkeersruimte VKR 2,71 

0.2 Meterkast Woonfunctie Meterruimte MR 0,33 

0.3 Badkamer Woonfunctie Badruimte BR 7,54 

0.4 Woonkamer Woonfunctie Verblijfsruimte VR          .1 34,52 

0.5 Keuken Woonfunctie Verblijfsruimte VR          .2 9,00 

0.6 Slaapkamer Woonfunctie Verblijfsruimte VR          .3 13,83 

0.8 Vliering Woonfunctie Onbenoemde ruimte TECH 18,35 

      

0.7 Berging Overige gebruiksf. Onbenoemde ruimte OR 6,55 
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3. Controle Ruimten en Afmetingen 
 

3.1 Gebruiksoppervlakte, Verblijfsgebied en Verblijfsruimte 
 

Afdeling 4.1, artikel 4.1 t/m 4.7 (samenvatting) 

- Een te bouwen bouwwerk heeft een verblijfsgebied waarin de voor de gebruiksfunctie kenmerkende 

activiteiten in een of meer verblijfsruimten kunnen plaatsvinden.  

- Een woonfunctie heeft een vloeroppervlakte van ten minste 10m² aan niet-gemeenschappelijk 

verblijfsgebied.  

- Een verblijfsgebied en een verblijfsruimte hebben een hoogte van ten minste 2,1m.  

- In ten minste een verblijfsgebied ligt een verblijfsruimte met een vloeroppervlakte van ten minste 

7,5m², bij een breedte van ten minste 2,4m.  

 

Tabel 2, Gebruiksoppervlakte woonfunctie 

Zone Nivo Opp. GO per zone (m2) 

1 Begane grond 78,15 

2 Vliering 6,55 

 Totaal 84,70 

 

Tabel 3, Verblijfgebied en Verblijfsruimte 

Zone VG VR Ruimte nr. Opp. VR 
(m2) 

- krijtstreep +S (m2) Opp. VG (m2) 

1 A 1 
2 

0.4 
0.5 

34,52 
9,00 

0,00 0,00 43,52 

 B 3 0.6 13,83 0,00 0,00 13,83 

Totale oppervlakte VG 57,35 

 

Tabel 4, Controle afmetingen GO / VR / VG (m2) Vereist Ruimte/opp. Conclusie 

Oppervlakte VG ≥ 55% GO Woonfunctie (Nieuwbouw) 46,59 57,35 Voldoet 

Oppervlakte VG ≥ 10m2 niet gemeenschappelijk 10,00 VGA / 43,52 Voldoet 

Eén VR oppervlakte ≥ 7,5m2 met breedte ≥ 2,4m één VR VR1  Voldoet 

 

In bijlage A van dit rapport vindt u de schematisering van de gebruiksoppervlakte en verblijfsgebieden 

behorend bij dit project. 
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3.2 Toiletruimte 
 

Afdeling 4.2, artikel 4.13 t/m 4.16 (samenvatting) 

- Een te bouwen bouwwerk heeft voldoende toiletruimten. 
- Een woonfunctie heeft ten minste één toiletruimte. 
- Op een toiletruimte zijn niet meer dan vijf woonfuncties aangewezen. 
- Op een dergelijke toiletruimte zijn uitsluitend woonfuncties of een nevenfunctie daarvan aangewezen. 
- Een toiletruimte heeft een breedte van ten minste 0,60m. 
- Een toiletruimte heeft een vloeroppervlakte van ten minste 0,64m2.  
- Een toiletruimte heeft, boven het minimaal aanwezige vloeroppervlak, een hoogte van ten minste 

2,0m. 
 

Tabel 5, Controle Bouwbesluit toiletruimte 

Onderdeel Vereist Aanwezig Conclusie 

- Aantal toiletten 
- Aangesloten hoeveelheid woonfuncties 
- Breedte bij hoogte 2,0m. 
- Oppervlakte bij hoogte 2,0m. 

1 
< 5 

0,60 
0,64 

1 
1 

0,95 
2,06 

Voldoet 
Voldoet 
Voldoet 
Voldoet 

 

3.3 Badruimte 
 

Afdeling 4.3, artikel 4.17 t/m 4.19 (niet van toepassing door uitzondering woonfunctie voor particulier 

eigendom) 
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3.4 Opstelplaatsen 
 

Afdeling 4.7, artikel 4.41 t/m 4.43 (samenvatting) 

- Een te bouwen bouwwerk heeft opstelplaatsen voor een aanrecht en een kooktoestel 
- Een woonfunctie heeft in ten minste een verblijfsgebied een opstelplaats voor een aanrecht en een 

opstelplaats voor een kooktoestel. 
- Een opstelplaats voor een aanrecht als bedoeld in artikel 4.42, eerste lid, heeft een vloeroppervlakte 

van ten minste 0,7 m x 0,4m. 
- Een opstelplaats voor een kooktoestel als bedoeld in artikel 4.42, eerste lid, heeft een 

vloeroppervlakte van ten minste 0,4 m x 0,4m. 
 

Tabel 6, Controle overige ruimten 

Onderdeel Aanwezig in ruimte Conclusie 

- Eis opstelplaats aanrecht 0,7m. x 0,4m. 
- Eis opstelplaats kooktoestel 0,4m. x 0,4m. 

0.5 
0.5 

Voldoet 
Voldoet 

 

3.5 Vluchtroutes 
 

Afdeling 2.12, artikel 2.101 t/m 2.118 (samenvatting grondgebonden woning) 

- Een te bouwen bouwwerk heeft zodanige vluchtroutes dat bij brand een veilige plaats kan worden 
bereikt. 

- Op elk punt van een voor personen bestemd gedeelte van een vloer begint een vluchtroute die leidt 
naar het aansluitende terrein en vandaar naar de openbare weg. 

- De gecorrigeerde loopafstand tussen een punt in een gebruiksgebied en een uitgang van het sub-
brandcompartiment waarin dat gebruiksgebied ligt, is niet groter dan de in tabel 2.101 aangegeven 
waarde van 30m voor een andere woonfunctie. 

- Een vluchtroute heeft een vrije doorgang met een breedte van ten minste 0,85m en een hoogte van 
ten minste de in tabel 2.101 aangegeven waarde van 2,3m voor een andere woonfunctie. Dit geldt 
niet voor zover de vluchtroute over een trap voert. 
 

Tabel 7, Bepaling maximale looplengte 

Begane grond Ruimte Lengte looplijn 
(mm) 

Opmerking 

- Loopafstand VR 4 0.6 5.208 Slaapkamer 

- Loopafstand VKR 0.4 6.910 Woonkamer 

- Loopafstand VKR 0.1 2.084 Hal/Entree 

Totale looplengte  14.202 Conclusie;   Voldoet 

 
In bijlage B van dit rapport vindt u de schematisering van de brand en rookcompartimenten van het gebouw. 

Ook staan hier zowel de brandveiligheidsvoorzieningen aangeven als de mogelijke vluchtroutes. 
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4. Controle Daglichtoppervlakte 
 

4.1 Daglichtberekening 
 

Afdeling 3.11, artikel 3.74 t/m 3.75 (samenvatting) 

- Een verblijfsruimte heeft een volgens NEN 2057 bepaalde equivalente daglichtoppervlakte die niet 
kleiner is dan 0,5 m².  

- Bij het bepalen van een equivalente daglichtoppervlakte:  
a. blijven bouwwerken en daarmee gelijk te stellen belemmeringen, die op een ander perceel liggen, 
buiten beschouwing.  
b. blijven daglichtopeningen in een uitwendige scheidingsconstructie, die op een loodrecht op het 
projectievlak van die openingen gemeten afstand van minder dan 2 m vanaf de perceelsgrens liggen, 
buiten beschouwing, waarbij, indien het perceel waarop de gebruiksfunctie ligt, grenst aan een 
openbare weg, openbaar water of openbaar groen, de afstand wordt aangehouden tot het hart van de 
weg, het openbaar groen of het openbaar water, en  
c. is de in rekening te brengen belemmeringshoek , bedoeld in NEN 2057 voor elk te onderscheiden 
segment niet kleiner dan 20°. 

- In onderstaande berekening worden de volgende symbolen/afkortingen conform NEN 2057 
toegepast; α = hellingshoek tgv. tegenoverliggende belemmeringen in graden.  
ß = hellingshoek overstekken in graden.  
є = hellingshoek vlak in graden.  
Ad is de oppervlakte van de doorlaat in m².  
Ae is de equivalente daglichtoppervlakte van een doorlaat na correctie in m².  
Cb is de belemmeringsfactor van de doorlaat.  
Cu is de uitwendige reductiefactor van de doorlaat. 

 
Alle glasvlakken onder 600+Peil zijn niet meegerekend. 
 

 

Opmerking: Project valt onder het particulier opdrachtgeverschap en hoeft voor dit onderdeel enkel te voldoen 

aan de regels voor bestaande bouw. 

Tabel 8, Berekening equivalente daglichttoetreding 
Volgens NEN 2057:2011 

Eisen Bouwbesluit 

VR; ≥0,5m2 

VR 1       0.4           =           34,52 m2 

 
 

 
Voldoet 

Gevel 
vlak 

Kozijn Ad 
(m2) 

α  
(°) 

ß 
(°) 

Є 
(°) 

Cb 
(-) 

Cu 
(-) 

Stuks 
(-) 

Ae 
(m2) 

Z 01 2,68 29 40 0 0,66 1 1 1,76 

Z 02 1,37 32 40 0 0,60 1 1 0,82 

W 04 2,06 20 10 0 0,79 1 1 1,62 

Totaal Ae VR 1 4,20 

VR 2       0.5           =           9,00 m2 

Voldoet 

O 03 1,60 32 40 0 0,60 1 1 0,96 

Z 03 1,60 20 24 0 0,77 1 1 1,23 

W 04 2,06 20 16 0 0,79 1 1 1,62 

Totaal Ae VR 2 3,81 

VR 3       1.2           =           13,83 m2 

Voldoet 

Z 02 1,37 32 40 0 0,60 1 1 0,82 

Totaal Ae VR 3 0,82 
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5. Controle Ventilatiecapaciteit 
 

5.1 Luchtverversing 
 

Afdeling 3.6, artikel 3.29 t/m 3.40 (samenvatting) 

- Een te bouwen bouwwerk heeft een zodanige voorziening voor luchtverversing dat het ontstaan van 
een voor de gezondheid nadelige kwaliteit van de binnenlucht wordt voorkomen.  

- Een verblijfsgebied heeft een voorziening voor luchtverversing met een volgens NEN 1087 bepaalde 
capaciteit van ten minste 0,9 dm³/s per m² vloeroppervlakte met een minimum van 7 dm³/s.  

- Een verblijfsruimte heeft een voorziening voor luchtverversing met een volgens NEN 1087 bepaalde 
capaciteit van ten minste 0,7 dm³/s per m² vloeroppervlakte met een minimum van 7 dm³/s.  

- Een verblijfsgebied of een verblijfsruimte, met een opstelplaats voor een kooktoestel heeft een 
voorziening voor luchtverversing met een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit van ten minste 21 
dm³/s.  

- Een voorziening voor luchtverversing voor meer dan een verblijfsgebied heeft een capaciteit die niet 
kleiner is dan de hoogste waarde die volgens het eerste en derde lid geldt voor elk afzonderlijk 
verblijfsgebied. In aanvulling daarop is de capaciteit niet kleiner dan 70% van de optelsom van de 
voorgeschreven ventilatiecapaciteiten van alle de op de centrale ventilatievoorziening aangesloten 
verblijfsgebieden.  

- De toevoer van de bedoelde hoeveelheid verse lucht naar een verblijfsgebied vindt rechtstreeks van 
buiten plaats. In afwijking mag, bij de toevoer van verse lucht naar een niet-gemeenschappelijk 
verblijfsgebied, ten hoogste 50% van de in artikel 3.29 bedoelde hoeveelheid via een niet-
gemeenschappelijk verblijfsgebied of niet-gemeenschappelijke verkeersruimte van dezelfde 
gebruiksfunctie worden aangevoerd.  

- De toevoer van verse lucht veroorzaakt in de leef zone van een verblijfsgebied een volgens NEN 1087 
bepaalde luchtsnelheid die niet groter is dan 0,2 m/s.  

- Ten minste 21 dm³/s van de capaciteit van de afvoer van binnenlucht uit een verblijfsgebied of een 
verblijfsruimte waarin zich een opstelplaats voor een kooktoestel bevindt, wordt rechtstreeks naar 
buiten afgevoerd.  

- Een voorziening voor luchtverversing van een toiletruimte heeft een capaciteit van ten minste 7 dm³/s 
en van een badruimte van ten minste 14 dm³/s, bepaald volgens NEN 1087.  

- De capaciteit van een voorziening voor luchtverversing van een verblijfsgebied of verblijfsruimte is 
regelbaar. De voorziening heeft, bepaald volgens NEN 1087, naast een laagste stand van ten hoogste 
10% van de capaciteit en een stand van 100% van de capaciteit ten minste twee standen in het 
regelgebied tussen de laagste stand en 30% van de capaciteit. Deze twee standen verschillen in 
capaciteit ten opzichte van de nulstand en onderling tenminste 10%.  

- Een gemeenschappelijke verkeersruimte heeft een niet afsluitbare voorziening voor luchtverversing 
met een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit van ten minste 0,5 dm³/s per m² vloeroppervlakte van 
die ruimte.  

- Een ruimte met een opstelplaats voor een gasmeter heeft een niet afsluitbare voorziening voor 
luchtverversing met een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit van ten minste 1 dm³/s per m² 
vloeroppervlakte van die ruimte, met een minimum van 2 dm³/s.  

- Een instroomopening en een uitmonding van een voorziening voor luchtverversing liggen op een 
afstand van tenminste 2 m van de perceelsgrens, gemeten loodrecht op de uitwendige 
scheidingsconstructie van de gebruiksfunctie. Dit geldt niet voor een in een dak gelegen 
instroomopening of uitmonding. Indien het perceel waarop de gebruiksfunctie ligt, grenst aan een 
openbare weg, openbaar water of openbaar groen, wordt die afstand aangehouden tot het hart van 
die weg, dat water of dat groen.  

- Een ruimte met een opstelplaats voor een gasmeter heeft een niet afsluitbare voorziening voor 
luchtverversing met een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit van ten minste 1 dm³/s per m² 
vloeroppervlakte van die ruimte, met een minimum van 2 dm³/s.  

- Een stallingruimte voor motorvoertuigen heeft een niet afsluitbare voorziening voor luchtverversing 
met een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit van ten minste 3 dm³/s per m² vloeroppervlakte van 
die ruimte. 
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Tabel 10, Ventilatie bepaling verblijfsruimten 

Ventilatiedebiet benodigd Toevoer Afvoer 
VR 
(-) 

R. 
(-) 

Opp. 
(m2) 

Cap. 
(eis BB) 

Rooster  
merk 

Cap. 
(dm³/s per m) 

Kozijn 
merk 

Lengte 
(m) 

v. buiten 
(dm³/s) 

Overstr. 
(dm³/s) 

Overstr. 
(dm³/s) 

Mech. 
(dm³/s) 

1 0.4 34,52 24,17 Multi-top EPC  
Multi-top EPC 

14,00 
14,00 

K.02 
K.04 

0,82 
1,85 

11,48 
25,90 

14,76 52,14  

2 0.5 9,00 21,00 Multi-top EPC 14,00 K.04 1,85 25,90 24,14  50,04 

3 0.6 13,83 9,69 Multi-top EPC 18,00 K.02 0,82 
 

14,76  14,76  

BR 0.3 7,54 14,00      14,00  14,00 

VKR 0.1 2,71 n.v.t.      14,00  14,00 

            

Controle subtotalen 5,34 78,04 66,90 66,90 78,04 

 

Tabel 11, Ventilatie bepaling verblijfsgebied 

Ventilatiedebiet benodigd Toevoer Afvoer 
VG 
(-) 

R. 
(-) 

Opp. 
(m2) 

Cap. 
(eis BB) 

Rooster  
merk 

Cap. 
(dm³/s per m) 

Kozijn 
merk 

Lengte 
(m) 

v. buiten 
(dm³/s) 

Overstr. 
(dm³/s) 

Overstr. 
(dm³/s) 

Mech. 
(dm³/s) 

A 0.4 
0.5 

43,52 39,17 Multi-top EPC  
 

14,00 
 

K.02 
K.04 
K.04 

 

0,82 
1,85 
1,85 

 

63,28 38,90 38,90 50,04 

B 0.6 13,83 12,45 Multi-top EPC  
 

14,00 
 

K.02 0,82 14,76  14,76  

BR 0.3 7,54 14,00      14,00  14,00 

VKR 0.1 2,71 n.v.t.      14,00  14,00 

Controle subtotalen 5,34 78,04 66,90 66,90 78,04 

 

Tabel 12, Controle ventilatiebalans verblijfsruimten 

Projectgegevens Vereist conform Bouwbesluit 
VR 
(-) 

R. 
(-) 

Min. 
(dm³/s) 

 

Gerealiseerd  
≥ 7,0 dm³/s 

 
≥ 0,7 dm³/s/ m2 

 
Balans 

Toevoer Afvoer 

1 0.4 24,17 37,38 37,38 Voldoet Voldoet Voldoet 

2 0.5 21,00 25,90 25,90 Voldoet Voldoet Voldoet 

5 0.6 9,69 14,76 14,76 Voldoet Voldoet Voldoet 

 

Tabel 13, Controle ventilatiebalans verblijfsgebied 

Projectgegevens Vereist conform Bouwbesluit 
VG 
(-) 

Min. 
(dm³/s) 

 

Gerealiseerd  
≥ 7,0 dm³/s 

 
≥ 0,9 dm³/s/ m2 

 
Balans 

 
Van buiten > 50% 

Toevoer Afvoer 

A 39,17 63,28 32,34 Voldoet Voldoet Voldoet 100,0% 

B 12,45 14,76 14,76 Voldoet Voldoet Voldoet 100,0% 

 

 

 

Tabel 14, Controle ventilatiebalans overige ruimten 

Projectgegevens Vereist conform Bouwbesluit 
BB R. 

(-) 
Min. 

(dm³/s) 
 

Gerealiseerd 
Toiletruimte 
≥ 7,0 dm³/s 

Badruimte  
≥ 14,0 dm³/s/m2 

Balans 
Toevoer Afvoer 

BR 0.3 7,00 14,00 14,00  Voldoet Voldoet 

VKR 0.1 n.v.t. 14,00 14,00   Voldoet 
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In bijlage C van dit rapport vindt u het ventilatieschema behorend bij dit project. Hierin staan de 

toevoerpunten, afvoerpunten en overstroom voorzieningen aangegeven. Gelijkwaardigheidsverklaring 

opgenomen in aanvraag.  

Tabel 16, Bepaling hoogte openingen onder deuren i.v.m. overstroom-capaciteit conform NPR1088 

Van  
ruimte 

Naar 
ruimte 

Overstr. 
(dm³) 

Deurbr. 
(mm) 

Min. hoogte 
spleet (mm) 

Opmerkingen 

0.4 0.6 14,76 910 20  

0.4 0.3 14,00 910 19 

0.4 0.1 14,00 910 19 

     

     

     

     

     

Tabel 15, Overzicht toe te passen ventilatieroosters 

Kozijn merk Fabrikant Type rooster Cap. 
(dm³/s per m) 

Lengte rooster 
(m) 

K.02 Aralco Multi-top EPC 14,00 0,82 

K.02 Aralco Multi-top EPC 18,00 0,82 

K.04 Aralco Multi-top EPC 14,00 1,85 

K.04 Aralco Multi-top EPC 14,00 1,85 
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6. Controle Spuiventilatie 
 

6.1 Luchtverversing 
 

Afdeling 3.7, artikel 3.41 t/m 3.43 (samenvatting) 

- Een te bouwen bouwwerk heeft een voorziening voor het zo nodig snel kunnen afvoeren van sterk 
verontreinigde binnenlucht  

- Een verblijfsgebied heeft een spuivoorziening met een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit van de 
spuiventilatie van ten minste 6 dm³/s per m² vloeroppervlakte van dat gebied. In een uitwendige 
scheidingsconstructie van dat gebied zijn beweegbare constructieonderdelen die op die capaciteit zijn 
afgestemd.  

- Een verblijfsruimte heeft een spuivoorziening met een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit van de 
spuiventilatie van ten minste 3 dm³/s per m² vloeroppervlakte van die ruimte. In een uitwendige 
scheidingsconstructie van die ruimte zijn beweegbare constructieonderdelen die op die capaciteit zijn 
afgestemd. Ten minste een van die beweegbare constructieonderdelen is een beweegbaar raam.  

- Een opening van een spuivoorziening als bedoeld in artikel 3.42, eerste lid, ligt op een afstand van ten 
minste 2m van de perceelsgrens, gemeten loodrecht op de uitwendige scheidingsconstructie van de 
gebruiksfunctie. Indien het perceel waarop de gebruiksfunctie ligt, grenst aan een openbare weg, 
openbaar water of openbaar groen, wordt die afstand aangehouden tot het hart van de weg, dat 
water of dat groen. 

 

 
 

Tabel 18, Controle Doorspuibaarheid Verblijfsruimte 2 

Oppervlakte Verblijfsruimte 2 9,00       m2 

Kozijnmerk In gevel A netto  m2 

    

K.04 W 2,11 m2 

A netto totaal 2,11 m2 

Spuien middels 1 gevel v * 1000 100,00 m/s 

Aanwezige spuicapaciteit qv 211,00 dm³/s 

Minimaal benodigde capaciteit 3 * opp. VR 27,00 dm³/s 

Conclusie Voldoet 

 

Tabel 17, Controle Doorspuibaarheid Verblijfsruimte 1 

Oppervlakte Verblijfsruimte 1 34,52       m2 

Kozijnmerk In gevel A netto  m2 

    

K.04 W 2,11 m2 

    

A netto totaal 2,11 m2 

Spuien middels 1 gevel v * 1000 100,00 m/s 

Aanwezige spuicapaciteit qv 211,00 dm³/s 

Minimaal benodigde capaciteit 3 * opp. VR 103,56 dm³/s 

Conclusie Voldoet 
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Tabel 19, Controle Doorspuibaarheid Verblijfsruimte 3 

Oppervlakte Verblijfsruimte 3 13,83       m2 

Kozijnmerk In gevel A netto  m2 

K.02 Z 0,89 m2 

    

A netto totaal 0,89 m2 

Spuien middels 1 gevel v * 1000 100,00 m/s 

Aanwezige spuicapaciteit qv 89,00 dm³/s 

Minimaal benodigde capaciteit 3 * opp. VR 41,49 dm³/s 

Conclusie Voldoet 

Tabel 20, Controle Doorspuibaarheid Verblijfsgebied A 

Oppervlakte verblijfsgebied A 57,88       m2 

Kozijnmerk In gevel A netto  m2 

    

K.04 W 2,11 m2 

K.04 W 2,11 m2 

A netto totaal 4,22 m2 

Spuien middels 1 gevel v * 1000 100,00 m/s 

Aanwezige spuicapaciteit qv 422,00 dm³/s 

Minimaal benodigde capaciteit 6 * opp. VGA 347,28 dm³/s 

Conclusie Voldoet 

Tabel 20, Controle Doorspuibaarheid Verblijfsgebied B 

Oppervlakte verblijfsgebied B 13,83       m2 

Kozijnmerk In gevel A netto  m2 

    

K.02 Z 0,89 m2 

   m2 

   m2 

A netto totaal 0,89 m2 

Spuien middels 1 gevel v * 1000 100,00 m/s 

Aanwezige spuicapaciteit qv 89,00 dm³/s 

Minimaal benodigde capaciteit 6 * opp. VGA 82,98 dm³/s 

Conclusie Voldoet 
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Bijlage A 
 

 

Schematisering Gebruiksfuncties 

Schematisering Gebruiksoppervlakte 

Schematisering Verblijfsgebieden 

Schematisering Verblijfsruimten 
  



Gebruiksoppervlak 78,15 m²

Begane grond



78,15 m² Gebruiksoppervlak 6,55 m²

Vliering



Begane grond

Verblijfsgebied A 43,52 m²

Verblijfsgebied B 13,83 m²



57,88 m²

Verblijfsruimte 1

Verblijfsruimte 2

34,52 m²

9,00 m²

Verblijfsruimte 3 13,83 m²

Begane grond
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Bijlage B 
 

Schematisering brandveiligheid en vluchtroutes 
  



Ventilatie overstroom door kier 
(Grootste kier 19mm)

Looplijn vluchtroute (Langste route 14.202mm)

r.m. Rookmelder volgens NEN 2555

- aangesloten op lichtnet
- voorzien van batterij back-up
- voorzien van goedkeurmerk
- voorzien van groene LED die aangeeft 
dat de rookmelder correct is aangesloten

r.m.

r.m.

Begane grond



Rookmelder volgens NEN 2555

- aangesloten op lichtnet
- voorzien van batterij back-up
- voorzien van goedkeurmerk
- voorzien van groene LED die aangeeft 
dat de rookmelder correct is aangesloten

Rookcompartiment 1

Brandcompartiment 1Begane grond



Rookcompartiment 1

Brandcompartiment 1Vliering
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Bijlage C 
 

Schematisering ventilatievoorzieningen 
 



Natuurlijke ventilatie toevoer

XX dm³/s Ventilatie overstroom door kier 
(Grootste kier 20mm)

XX dm³/s

XX dm³/s Mechanische ventilatie afvoer

25,9

25,9
14

,7
6

11
,4

8

14,0
14

,0

14,76

24
,1

4

14
,0

14
,0

50
,0

4
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Inleiding 
 

Voor het project Woning te Leusden is een Bouwbesluittoetsing uitgevoerd voor het onderdeel 

energiezuinigheid in opdracht van Evers 3D Vision.  

 

Middels de norm Energie prestatie gebouwen aangetoond dat aan het Bouwbesluit 2012 wordt 

voldaan op de onderstaande onderdelen.  

Hierop is enkel getoetst op de onderdelen bijhorend bij de energieprestatieberekening: 

ᶫ Afdeling 5.1 Energiezuinigheid 

ᶫ Energieprestatiecoëfficiënt (epc) 

Uitgezonderd artikel 5.3, 5.4 en 5.5. 

 

Bij de totstandkoming van dit rapport is uitgegaan van de volgende bescheiden: 

ᶫ 2001 - Horsewise Woning.dwg   d.d. 14-10-2020 

De rapportage bevat de volgende onderdelen: 

ᶫ Eisen en voorschriften, waarbij de randvoorwaarden vanuit de bouwregelgeving worden 

weergegeven. 

ᶫ Uitgangspunten, waarbij de project specifieke uitgangspunten zijn gesommeerd. 
ᶫ Samenvatting, waarbij de rekenresultaten worden benoemd en verwezen wordt naar de 

uitgebreide berekeningsdocumenten. 
ᶫ Conclusie, waarbij de uitslag van de toetsing wordt weergegeven. 
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Eisen en voorschriften 

 
In het Bouwbesluit 2012 worden minimale eisen aangegeven omtrent energiezuinigheid voor de 

van toepassing zijnde woningfunctie in dit project.  

Afdeling 5.1 Energiezuinigheid 

Functionele eis:  

Een te bouwen bouwwerk is energiezuinig. 

Nieuwbouw prestatie eis: 

Tabel 1 Eis energieprestatiecoëfficiënt Woonfunctie 
Gebruiksfunctie Energieprestatiecoëfficiënt 

Woonfunctie 0,4 
 

Lid 1. (Woonfunctie)  

Een gebruiksfunctie heeft een volgens NEN 7120 bepaalde energieprestatiecoëfficiënt van ten 

hoogste de in tabel 1 aangegeven waarde. De in de tabel aangegeven waarde voor een 

gebruiksfunctie wordt tenminste om de vijf jaar getoetst, en zo mogelijk aangepast aan de 

technische ontwikkelingen.  

 

Lid 3. (Woonfunctie)  

Indien bij toepassing van NEN 7120 gebruik wordt gemaakt van NVN 7125 dan is de waarde van 

de zonder NVN 7125 bepaalde energieprestatiecoëfficiënt ten hoogste 1,33 maal de in tabel 1 

aangegeven waarde. 

Uitgangspunten 
Voor het toetsen is gebruikt gemaakt van het softwarepakket van leverancier genaamd Uniec2 

met Uniec v2.2.16.1. De berekening is uitgevoerd middels de forfaitaire methode voor lineaire 

warmteverliezen. De EPC berekening is uitgevoerd middels onderstaande uitgangspunten. 

 
Tabel 2 Uitgangspunten woonfunctie 
Onderdeel Eis 

− Ventilatiesysteem Natuurlijke toe- en mechanische afvoer, Duco 
Comfort System GG (grondgebonden woningen) met 
CO2 sensor in woonkamer + ZR-roosters ≤ 1 Pa 

− Opwekking verwarming Alpha InnoTec (Nathan) LWD 70A/(R)(S()X) + WWS 
202 of HTD 

− Opwekking tapwater Gelijk aan verwarming 
− Opwekking koeling Geen 
− Qv10-waarde  0,980 dm3/s·m2 
− Douche WTW Geen 
− Zonwering Geen 
− Zonnepaneel 9 stuks, zuid 20 graden,  370 WP 

 

  



 Bouwbesluittoetsing energieprestatiecoëfficiënt 14 januari 2021 

 

 
 

P2020100005_Rapportage_Energieprestatie_gebouwen_V1.1.docx P. 5/5 

 

 

Tabel 3 Thermische waarden woonfunctie  
Onderdeel Eis 

− Vloer Rc-waarde 5,0 m2∙K/W 
− Gevel Rc-waarde 5,6 m2∙K/W 
− Dak Rc-waarde 6,0  m2∙K/W 
− U-waarde kozijn + glas U-waarde 1,40 W/m2·K 
− U-waarde deur U-waarde 1,65 W/m2·K 
− ZTA-waarde (G-waarde) 0,6 

Rekenresultaten 
Tabel 4 Resultaat energieprestatieberekening 
 Berekend Energieprestatiecoëfficiënt 

EPC variant Luchtwater warmtepomp 0,163 < 0,400 

 

Voor de uitgebreide rekenresultaten en uitgangspunten wordt verwezen naar de bijlagen: 

1. Bijlagen: Energieprestatieberekening variant Luchtwater warmtepomp 

 Conclusie 
Middels de berekeningen en toetsingen is aangetoond, dat voldaan wordt aan het Bouwbesluit 2012 

betreffend de afdeling 5.1 Energiezuinigheid, artikel 5.1 en 5.2, mits de uitgangspunten van de 

berekening aangehouden worden. 
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1. Bijlagen: Energieprestatieberekening variant Luchtwater 

warmtepomp 
 



Aanvraag omgevingsvergunning

Horsewise - Woning horsewise V1.1
- 0,17

Algemene gegevens

projectomschrijving Woning horsewise V1.1

variant -

straat / huisnummer / toevoeging

postcode / plaats Leusden

eigendom Koop

bouwjaar 2021

renovatiejaar

categorie Energieprestatie Woningbouw

woningtype vrijstaande woning

aantal woningbouw-eenheden in berekening 1

aantal woningen van dit type in het project

totaal aantal woningen in het project

gebruiksfunctie woonfunctie

datum 14-01-2021

opmerkingen

Indeling gebouw

Eigenschappen rekenzones

type rekenzone omschrijving interne warmtecapaciteit Ag [m²]

verwarmde zone Woning volledig houtskeletbouw 78,09

Interne warmtecapaciteit volgens bijlage H nee

Infiltratie

meetwaarde voor infiltratie qv;10;spec nee

lengte van het gebouw 10,90 m

breedte van het gebouw 9,11 m

hoogte van het gebouw 5,20 m

Eigenschappen infiltratie

rekenzone positie dak en/of geveltype qv;10;spec [dm³/s per m²]

Woning nvt hellend dak 0,98 (forfaitair)

Open verbrandingstoestellen

Het gebouw bevat geen open verbrandingstoestellen.

Woning horsewise V1.1 Bart Kok, Lanten ingenieursbureau BV

Uniec v2.2.16.1 Pagina 1/15 Printdatum: 14-1-2021 16:34



Bouwkundige transmissiegegevens

Transmissiegegevens rekenzone Woning

constructie A [m²] Rc [m²K/W] U [W/m²K] ggl [-] zonwering beschaduwing toelichting

Vloer - vloer op/boven mv; boven kruipruimte - 78,1 m²

Vloer 78,09 5,00
 
Voorgevel - buitenlucht, W - 35,5 m² - 90°
Gevel 25,96 5,60 minimale belem.

K05 (1 stuks) 2,91 1,65 0,00 nee minimale belem.

K06 (1 stuks) 3,29 1,40 0,60 nee minimale belem.

K07 (1 stuks) 3,29 1,40 0,60 nee minimale belem.
 
Linkergevel - buitenlucht, N - 40,8 m² - 90°
Gevel 40,77 5,60 minimale belem.
 
Achtergevel - buitenlucht, O - 35,5 m² - 90°
Gevel 35,45 5,60 minimale belem.
 
Rechtergevel - buitenlucht, Z - 40,8 m² - 90°
Gevel 34,41 5,60 minimale belem.

K01 (1 stuks) 2,59 1,40 0,60 nee minimale belem.

K03 (1 stuks) 1,25 1,40 0,60 nee minimale belem.

K04 (1 stuks) 2,52 1,65 0,00 nee minimale belem.
 
Dak hellend linkergevel - buitenlucht, Z - 49,8 m² - 20°
Dak 49,77 6,00 minimale belem.
 
Dak hellend rechtergevel - buitenlucht, N - 33,5 m² - 20°
Dak 31,61 6,00 minimale belem.

K08 (1 stuks) 1,87 1,40 0,60 nee minimale belem.
 
Achtergevel overdekt - buitenlucht, W - 10,0 m² - 90°
Gevel 7,38 5,60 volledige belem.

K09 (1 stuks) 2,59 1,40 0,60 nee minimale belem.
 
Voorgevel overdekt - buitenlucht, O - 10,0 m² - 90°
Gevel 9,97 5,60 volledige belem.
 
Rechtergevel overdekt - buitenlucht, Z - 19,9 m² - 90°
Gevel 8,91 5,60 volledige belem.

K02 (1 stuks) 10,96 1,40 0,60 nee volledige belem.
 

De lineaire warmteverliezen zijn berekend volgens de forfaitaire methode uit paragraaf 5.1.3. van NEN 1068.

Overige kenmerken vloerconstructies (inclusief evt. kruipruimten en onverwarmde kelders)

Vloer - vloer op/boven mv; boven kruipruimte

hoogte bovenkant vloer boven maaiveld (h) 0,21 m

omtrek van het vloerveld (P) 44,82 m

grootste dikte v.d. gevels/wanden ter hoogte v.d. bk vloer (dbw;v) 0,27 m

gem. vert. afstand tussen MV en bk kelder-, kruipruimtevloer (zo) 0,75 m

Woning horsewise V1.1 Bart Kok, Lanten ingenieursbureau BV

Uniec v2.2.16.1 Pagina 2/15 Printdatum: 14-1-2021 16:34



kruipruimteventilatie (ε) 0,0012 m²/m¹

warmteweerstand v.d. kelder-, kruipruimtewanden boven mv (Rxw) 0,00 m²K/W

warmteweerstand v.d. kelder-, kruipruimtewanden onder mv (Rbw;o) 0,00 m²K/W

warmteweerstand v.d. kelder-, kruipruimtevloer (Rbf) 0,00 m²K/W

grootste dikte v.d. wand t.h.v. de bk kelder-, kruipruimtevloer (dbw;o) 0,27 m

Verwarming- en warmtapwatersystemen

Verwarming/tapwatersysteem

Opwekking

type opwekker combi-warmtepomp

bron warmtepomp buitenlucht

toestel - warmtepomp Alpha InnoTec (Nathan) LWD 50A/(R)(S()X) + WWS 202 of HTD

ontwerpaanvoertemperatuur 30 < θsup ≤ 35°

energiefractie warmtepomp 0,999

aantal warmtepompen 1

type bijverwarming elektrisch element

bijstooktoestel geïntegreerd ja

transmissieverlies verwarmingssysteem - januari (HT) 156 W/K

warmtebehoefte verwarmingssysteem (QH;nd;an) 24.164 MJ

hoeveelheid energie t.b.v. verwarming per toestel (QH;dis;nren;an) 24.164 MJ

hoeveelheid energie t.b.v. warmtapwater per toestel (QW;dis;nren;an) 9.434 MJ

opwekkingsrendement verwarming - warmtepomp (ηH;gen) 4,850

opwekkingsrendement warmtapwater - warmtepomp (ηW;gen) 2,150

opwekkingsrendement - bijverwarming (ηH;gen) 1,000

Kenmerken afgiftesysteem verwarming

Type warmteafgifte (in woonkamer)

type warmteafgifte positie hoogte Rc
θem;avg ηH;em

vloer- en/of wandverwarming en/of betonkernactivering buitenvloer of buitenwand < 8 m ≥ 2,5 m²K/W n.v.t. 1,00

regeling warmteafgifte aanwezig ja

afgifterendement (ηH;em) 1,000

Kenmerken distributiesysteem verwarming

buffervat buiten verwarmde ruimte aanwezig nee

verwarmingsleidingen in onverwarmde ruimten en/of kruipruimte nee

distributierendement (ηH;dis) 1,000

Kenmerken tapwatersysteem

aantal woningbouw-eenheden aangesloten op systeem 1

warmtapwatersysteem ten behoeve van keuken en badruimte

gemiddelde leidinglengte naar badruimte forfaitair

gemiddelde leidinglengte naar aanrecht forfaitair

inwendige diameter leiding naar aanrecht > 10 mm

afgifterendement warmtapwater (ηW;em) 0,673
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Douchewarmteterugwinning

douchewarmteterugwinning nee

Zonneboiler

zonneboiler nee

Hulpenergie verwarming

hoofdcirculatiepomp aanwezig ja

hoofdcirculatiepomp voorzien van pompregeling ja

aanvullende circulatiepomp aanwezig nee

Aangesloten rekenzones

Woning

Ventilatie

Ventilatiesysteem

ventilatiesysteem C. natuurlijke toevoer en mechanische afvoer

systeemvariant Duco Comfort System met extra CO2 sensoren GG 
(grondgebonden woningen) + ZR-roosters ≤ 1 Pa

luchtvolumestroomfactor voor warmte- en koudebehoefte (fsys) 1,09

correctiefactor regelsysteem voor warmte- en koudebehoefte (freg) 0,50

Kenmerken ventilatiesysteem

werkelijk geïnstalleerde ventilatiecapaciteit bekend nee

warmtepomp op ventilatieretourlucht in rekenzone(s) nee

luchtdichtheidsklasse ventilatiekanalen LUKA C

Passieve koeling

max. benutting geïnstal. ventilatiecapaciteit voor koudebehoefte ja

max. benutting geïnstal. spuicapaciteit voor koudebehoefte ja

Kenmerken ventilatoren

totaal nominaal vermogen (Pnom) centrale ventilatie-units 9,50 W (1 units)

reductiefactor luchtvolumestroomregeling centrale ventilatie-units (fregfan) 0,140

totaal effectief vermogen (Peff) van alle ventilatie-units 1,330 W

Aangesloten rekenzones

Woning

Zonnestroom

Zonnepanelen

piekvermogen (Wp) per paneel 370 Wp/paneel

Zonnestroom eigenschappen

ventilatie npanelen oriëntatie helling [°] beschaduwing
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matig geventileerd - op dak/gevel, met spouw 9 Z 20 minimale belemmering
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Resultaten

Jaarlijkse hoeveelheid primaire energie voor de energiefunctie

verwarming (excl. hulpenergie) EH;P 12.796 MJ
 

  hulpenergie
  

1.199 MJ
 

warmtapwater (excl. hulpenergie) EW;P 11.233 MJ
 

  hulpenergie
  

0 MJ
 

koeling (excl. hulpenergie) EC;P 0 MJ
 

  hulpenergie
  

0 MJ
 

zomercomfort ESC;P 8.036 MJ
 

ventilatoren EV;P 107 MJ
 

verlichting EL;P 3.598 MJ
 

    
geëxporteerde elektriciteit EP;exp;el 0 MJ

 

op eigen perceel opgewekte & verbruikte elektriciteit EP;pr;us;el 26.018 MJ
 

in het gebied opgewekte elektriciteit EP;pr;dei;el 0 MJ
 

Oppervlakten

totale gebruiksoppervlakte Ag;tot 78,09 m²
 

totale verliesoppervlakte Als 330,16 m²
 

Elektriciteitsgebruik

gebouwgebonden installaties
  

4.011 kWh
 

niet-gebouwgebonden apparatuur (stelpost)
  

2.189 kWh
 

op eigen perceel opgewekte & verbruikte elektriciteit
  

2.823 kWh
 

geëxporteerde electriciteit
  

0 kWh
 

TOTAAL
  

3.377 kWh
 

CO2-emissie
CO2-emissie mco2 671 kg

 

Energieprestatie

specifieke energieprestatie EP 140 MJ/m²
 

karakteristiek energiegebruik EPtot 10.951 MJ
 

toelaatbaar karakteristiek energiegebruik EP;adm;tot;nb 26.960 MJ
 

energieprestatiecoëfficiënt EPC 0,163 -
 

energieprestatiecoëfficiënt EPC 0,17 -
 

Het gebouw voldoet aan de eisen inzake energieprestatie uit het Bouwbesluit 2012.

Uniec 2.2 is gebaseerd op NEN7120;2011 “Energieprestatie van gebouwen” (inclusief het Nader Voorschrift) en NEN 8088-1 
“Ventilatie en luchtdoorlatendheid van gebouwen” inclusief alle wettelijk van kracht zijnde correctiebladen.

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard 
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende 
energiegebruiken kunnen geen rechten ontleend worden.
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Verklaringen
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