
Bestemmingsplan

Oude Rijksweg 6 en 8
Gemeente Leusden



Algemene gegevens

Omschrijving
Bestemmingsplan Oude Rijksweg 6 en 8

Opdrachtgever
Rudi Herder | Agrarisch advies en ontwerp
R. Herder
Hamersveldseweg 129
3833 GN Leusden
T 06-12061072
E rudi@rudiherder.nl
W www.rudiherder.nl

Opsteller
Teus' Advies
Teus van Essen
Ambon 10
3772 ZV Barneveld
T 06-15658065
E teus@teusadvies.nl
W www.teusadvies.nl

Datum | status | versie
29 november 2022 | ontwerp | 1.0

Identificatiecode
NL.IMRO.0327.293-0301



Inhoudsopgave

Bijlagen bij de toelichting        5

Bijlage 1  Situatietekening        6

Bijlage 2  Landschappelijke onderbouwing     9

Bijlage 3  Verkennend bodemonderzoek      34

Bijlage 4  Akoestisch onderzoek       111

Bijlage 5  Quickscan Flora en Fauna      143

Bijlage 6  Watertoets vergunningscheck      181

  3



  4



Bijlagen bij de toelichting

  5



Bijlage 1  Situatietekening

  6



GSPublisherVersion 415.88.88.100

Deze  tekening  mag  niet  verveelvoudigd  en  /  of  openbaar  gemaakt  worden
zonder  voorafgaande  schriftelijke  toestemming  van  NarrativA  ArchitecteN

Datum tekening / wijziging

Formaat

A4

Schaal

3994DH Houten
T. 030 75 21 788
M . 064 100 1945
mail@ narrativa.nl
www.narrativa.nl

©Utrecht N52°
- - - - - - - - -  s' zomers 61.5°

s' winters 14.5°
noord-aslijn 23.5°

's winters - -

S.M . van Vl i jmen
Architect
Kokermolen 6

BladnummerWerknummer

0996 1.1 - Situatie1:500

23-08-2022

-

-

Nieuwbouw woning
van Buuren - van Helden
Oude Rijksweg 6 Leusden

23-09-202216-09-2022

09-09-2022 Definitief Ontwerp (DO)05-09-2022

Bouwperceel 6    = 1.065,0 m2

max. bebouwing =    312,5 m²
max. bijgebouw  =      80,0 m²

toegangsweg127,5 m2schuur60,0 m 2

terras74,1 m2

Bouwvlak 8        =  225,0 m2

(bouwvlak niet geheel bebouwd)

P

P

Bouwvlak 6        =    232,5 m2

N

1,0

17
,4

5,
0

1,010,0

1,0

3,0

1,4

0,
6

6,
0

gr
oe

nb
es

te
m

m
in

g
na

tu
ur

vr
ie

nd
el

ijk
e 

oe
ve

r

Enkelbestemming Tuin
Enkelbestemming Wonen
Bouwvlak
Bouwaanduiding
Bouwaanduiding sloop
Bouwaanduiding omgeving
Aanduiding voorgevel
Beschoeiing (inmeting kadaster)

Oude Rijksweg

O
ud

e 
Ri

jk
sw

eg

Arnhem
sew

eg (ventw
eg)

2,
0

15
,0

3,
6

4,
0

10,0
4,4

5,0

10,0
13,7

3,6

1,0
3,5

15,0
2,0

10,0

Bouwperceel 8    =  544,5 m2

max. bebouwing =  181,5 m²

sloop schuur105,6 m 2

sloop woning157,6 m 2

sloop hal212,0 m 2P

P

P

nieuwewoning 138,3 m2

8

6

4

2

20

22

24



GSPublisherVersion 415.88.88.100

Deze  tekening  mag  niet  verveelvoudigd  en  /  of  openbaar  gemaakt  worden
zonder  voorafgaande  schriftelijke  toestemming  van  NarrativA  ArchitecteN

Datum tekening / wijziging

Formaat

A4

Schaal

3994DH Houten
T. 030 75 21 788
M . 064 100 1945
mail@ narrativa.nl
www.narrativa.nl

©Utrecht N52°
- - - - - - - - -  s' zomers 61.5°

s' winters 14.5°
noord-aslijn 23.5°

's winters - -

S.M . van Vl i jmen
Architect
Kokermolen 6

BladnummerWerknummer

0996 1.2 - Perceel oppervlakten1:125

23-08-2022

-

-

Nieuwbouw woning
van Buuren - van Helden
Oude Rijksweg 6 Leusden

23-09-202216-09-2022

09-09-2022 Definitief Ontwerp (DO)05-09-2022

655,0 m2

Overdracht naar LDN02 K 69 (nr. 4) -12,0 m2

985,0 m2

Marge bij waterkant -18,5 m2

1609,5 m2

1065,0 m2 544,5 m2

127,5 m2 0,0 m2

312,5 m2 181,5 m2

232,5 m2 101,5 m2

80,0 m2 80,0 m2

Totaal huidige percelen

Oude Rijksweg 6 Oude Rijksweg 8

Oude Rijksweg 6 Oude Rijksweg 8

Bouwperceel = een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een 

zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten.

Totaal huidige percelen

Het totaal aan bebouwing mag per bouwperceel niet meer bedragen dan 1/3, 

niet meegerekend de oppervlakte van toeganswegen op perceel.

Perceel LDN02 K 71 (best. woning)

Bijbehorende bouwwerken buiten bouwvlakken: Ten hoogste 20% van de 

oppervlakte van een bouwperceel, niet meegerekend de oppervlakte van het 

bouwvlak. Met een maximum van 80 m² per bouwperceel.

Oude Rijksweg 6 Oude Rijksweg 8

Herverdeling bouwpercelen

Maximale bebouwing

Bijbehorende bouwwerken buiten bouwvlakken

Perceel LDN02 K 70 (best. loodsen)

Bouwvlakken

Bouwvlakken binnen de Woonbestemming  (vrijstaand – W1). De woningen 

mogen uitsluitend binnen de bouwvlakken worden gebouwd. Deze bouwvlakken 

mogen voor 100% worden bebouwd. 

Oude Rijksweg 6 Oude Rijksweg 8

Toegangswegen op perceel

Oude Rijksweg 6 Oude Rijksweg 8

* Definitieve positie van bouwvlak en
eventuele bijgebouwen van Oude
Rijksweg 8 nog nader te bepalen.
Ingetekende bouwvlak 8 van 225 m²
is ter indicatie en mag maximaal voor
181,5 m² bebouwd worden.*
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Inleiding / Iets ten noordwesten van de uitbreidingswijk Leusden-Zuid 

ligt het plangebied aan de Oude Rijksweg 6 - 8. Ingeklemd tussen de 

Oude Rijksweg, Arnhemseweg en Heiligenbergerbeek die direct langs 

het bestaande woonhuis stroomt. Het plangebied betreft zowel Oude 

Rijksweg 6 met een woonbestemming, als Oude Rijksweg 8 met een 

bedrijfsbestemming.

Aan de Oude Rijksweg 6 staat een bungalow met bijgebouwen. Op 

Oude Rijksweg 8 staan diverse oude bedrijfsgebouwen. Alle opstallen 

voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd en zijn niet duurzaam 

in stand te houden. De eigenaren hebben het plan opgevat om alle 

opstallen te slopen, de bedrijfsbestemming te laten vervallen en twee 

nieuwe duurzame woningen terug te plaatsen.

Het initiatief is reeds bekend bij de gemeente Leusden. De gemeente 

staat in principe positief tegenover de voorgestelde ontwikkeling, 

maar vraagt meer landschappelijke onderbouwing ten aanzien van het 

voorgestelde nieuwbouwplan.

Status van dit rapport / Deze landschappelijke onderbouwing 

geldt als uitwerking van de voorgenomen ontwikkeling voor de 

projectlocatie aan de Oude Rijksweg 6 en 8. Het doel van dit rapport 

is om overeenstemming met de gemeente Leusden te krijgen over de 

voorgestelde ontwikkeling.

Leeswijzer / Deze landschappelijke onderbouwing gaat in op de 

voorgenomen ontwikkeling van het plangebied. Hoofdstuk 2 behelst 

de beschrijving van het plangebied, het omliggende landschap en de 

historie van de plek. Hoofdstuk 3 behelst het stedebouwkundig plan en 

is ook de architectuur toegelicht. 

afbeelding | Plangebied
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Het plangebied / Het plangebied ligt aan de noordwestkant van 

de uitbreidingswijk Leusden-Zuid, op de stuwwalflank, direct langs de 

Heiligenbergerbeek en op een steenworp afstand van Landgoed Den 

Treek. 

Landschap

Het plangebied ligt in het ‘diffuus’ kampenlandschap op de overgang 

met het Slagenlandschap meer zuidelijk en het bos- en heidelandschap 

aan de westkant. Kenmerkend voor dit type landschap is de verspreid 

staande bebouwing, een mengeling van oude en nieuwere bebouwing 

en oude niet-agrarische bedrijfspanden. Het wegenpatroon rondom 

het plangebied volgt slingerend oude landschapsstructuren (Oude 

Rijksweg en Treekerweg). De Heiligenbergerbeek volgt over het 

algemeen nog steeds haar oorspronkelijke slingerende verloop. De 

beplantingspatronen zijn een mengeling van nieuwe wegbeplantingen, 

oude lanen en relicten van oude kavelgrensbeplantingen zoals solitaire 

bomen en oude houtwallen. Het waterschap heeft langs de westoever 

van de Heiligenbergerbeek, ter hoogte van het plangebied, brede 

opgaande beplanting aangebracht als landschappelijke inpassing voor 

gebiedsontwikkeling langs de Treekerweg. 

Het plangebied zelf kenmerkt zich door de oude bedrijfsbebouwing en 

een gedateerde jaren ‘50 bungalow. Direct langs de beek staan een 

paar mooie solitaire bomen. De zuidrand van het plangebied wordt 

begrensd door een langgerekte weide.

afbeelding | Topografische kaart van het plangebied met aan de westkant het bos- en heidelandschap en aan de zuidkant het slagenlandschap.
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Omgeving / Het plangebied bestaat uit een 

bestaande woning met bijgebouw en een tweetal 

oude bedrijfsgebouwen. De woning ligt direct aan de 

Heiligenbergerbeek. Aan de overzijde van de beek liggen 

landerijen en een bosrijk gebied met villa’s. Met name de 

direct aan de beek grenzende landerijen behoorden bij 

Landgoed Den Treek. De bestaande bungalow kijkt uit over 

de beek en het voorliggende weiland. In de voortuin (zijde 

weiland) staat een mooie solitaire notenboom.

afbeelding | De Heiligenbergerbeek met bestaande oude en nieuwe beplantingen op de oevers.

afbeelding |zicht op het bestaande woonhuis met links de Heiligenbergerbeek en rechts de aansluiting met het weiland.

afbeelding | De Heiligenbergerbeek als kano-route afbeelding | Luchtfoto met onderin de bestaande woning
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afbeelding | De bestaande woning met notenboom afbeelding | Bestaande bedrijfsgebouwen 

afbeelding |zicht op de bestaande bebouwing langs de de Arnhemseweg (N226)

afbeelding | Luchtfoto van het totale terrein.

Plangebied / Het plangebied ligt ingeklemd tussen de 

Heiligenbergerbeek, de bebouwing langs de Arnhemseweg 

en de bebouwing langs de Oude Rijksweg. De bestaande 

bungalow bestaat uit één bouwlaag met een bitumen dak, 

fundering op zand en enkelsteens muren. Derhalve is 

deze bungalow gedateerd en niet meer duurzaam in stand 

te houden. Tussen de bungalow en de percelen aan de 

Oude Rijksweg (nummers 2 en 4) staan een tweetal oude 

bedrijfsgebouwen. Het plangebied wordt ontsloten door de 

bestaande weg tussen Arnhemseweg 20 en Oude Rijksweg 

4 die tevens het weiland ontsluit. 

afbeelding | De ontsluitingsweg met aan de linkerkant Arnhemseweg 20 en aan de rechterkant Oude Rijksweg 4 
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De volgende kaarten geven op hoofdlijnen de veranderingen in het landschap 

weer door de jaren heen en daarmee de ontwikkeling van het plangebied.

De witte cirkel duidt het plangebied aan.

1872 / De geschiedenis van het plangebied is reeds op de eerste 

cultuurhistorische kaarten vermeld, zoals Den Treek en De Eem (nu 

Heiligenbergerbeek. Op de kaart van 1872 is goed zichtbaar dat het gebied 

ten westen van het plangebied bestond uit woeste grond (de Stuwwal). Het 

gebied waarin het plangebied ligt, de stuwwalflank, bestaat natte gebieden die 

rationeel en haaks op de beek zijn verkaveld. De beek zelf is goed zichtbaar op 

de kaart, evenals de Arnhemseweg en Treekerweg. Op de kruising van wegen 

kwam al vroeg de eerste bebouwing (Bavoort)

1950 / De periode tot 1950 kenmerkt zich door grote landschappelijke 

veranderingen. De woestegrond is ontgonnen en beplant met bos. Op de 

kruising van wegen, rondom het buurtschap Bavoort, wordt steeds meer 

bebouwing gerealiseerd. Met name rondom Oude Rijksweg (het plangebied) 

en Arnhemseweg.  Op de weilanden ten zuiden van het plangebied zijn de 

landschapselementen in de vorm van houtsingels goed zichtbaar.

 

Historie
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1990 / Tussen 1950 en 1990 neemt de schaalvergroting in de landbouw toe. 

Dit is goed zichtbaar door het verdwijnen van de kavelgrensbeplantingen, ook 

op het weiland ten zuiden van het plangebied. Ten oosten van de Arnhemseweg 

is de eerste uitleg van Leusden-Zuid gerealiseerd. In het bosgebied ten westen 

van de beek worden steeds meer villa’s, en daarmee uitsparingen, in het bos 

gerealiseerd.

2020 / Grootschalige veranderingen binnen de directe omgeving van het 

plangebied zijn er nauwelijks. De uitbreiding Leusden-Zuid wordt aan de 

oostkant uitgebreid richting de Dorpskern Leusden. Ten noorden van het 

plangebied wordt de Groene Zoom gerealiseerd die de uitbreidingswijken via 

de N226 aansluit op de Rijksweg A28. 

Historie
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We zijn als gezin sterk verbonden met de Oude Rijksweg en de buurt. In vogelvlucht neem ik u mee in onze familie historie en onze verbondenheid met deze uniek plek 

in Leusden. 

Opa van Buuren (1907-1988) kwam, toen hij op 18-jarige leeftijd het weeshuis moest verlaten, wonen bij de familie Renes aan de Oude Rijksweg nummer 4. Daar 

groeide zijn liefde voor zijn buurmeisje Bartelink van de Oude Rijksweg nummer 2, een paar jaar later trouwde het stel. Opa was een harde werker en naast zijn baan als 

uitvoerder bij bouwbedrijf Lammers bouwde hij voor zijn gezin een huis aan de Arnhemseweg 30 te Leusden (vlakbij de Oude Rijksweg). Hier werden 4 kinderen geboren 

waaronder 1 zoon Elbert Hans van Buuren; mijn vader.

Opa had een droom; een eigen bouwbedrijf. Om die droom te realiseren kocht hij in 1930 en 1937 grond van Landgoed Den Treek. Op deze grond bouwde hij een 

timmerwerkplaats en in de loop der jaren werd het bouwbedrijf steeds groter. In 1954 kreeg opa een ernstig auto-ongeluk en moest zoon Elbert Hans het bouwbedrijf 

overnemen. Toen zoon Elbert Hans in 1958 ging trouwen betrok deze met zijn vrouw het huis aan de Arnhemseweg 30 en werd er voor opa en oma van Buuren vlak 

naast timmerwerkplaats een huisje gebouwd; Oude Rijksweg 6. Zo bleef opa toch verbonden bij het bouwbedrijf.

Toen opa in 1988 overleed, was ik een tiener en bouwde ik een sterke band op met oma. Het was haar wens dat ik later op dit unieke plekje ging wonen. In 1997, een 

jaar na haar dood, is dit mogelijk geworden. Met veel plezier wonen wij als gezin in het huisje van opa en oma.

- Mevrouw van Buuren - 

 

De historie van de familie met deze specifieke plek

afbeelding | Opa bij het bestaande huis, links de Heiligenbergerbeek

Beplanting:  Dotterbloem
                    Gele Lis
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afbeelding | Opa bij het bestaande huis, uitkijkend over Heiligenbergerbeek afbeelding | Oma in de rozentuin bij het bestaande huis.

afbeelding | Mevrouw van Buuren bij het bestaande huis (1970)
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Stedebouwkundig plan / Het stedebouwkundig plan behelst de realisatie van 

twee wooneenheden binnen een compact erf. De erfopbouw sluit aan bij, en 

versterkt de herkenbaarheid van het (diffuus) Kampenlandschap. De ten opzichte 

van elkaar gedraaide kaprichtingen van de hoofdwoningen en de verspringing 

in de gevelrooilijn dragen hieraan bij. De woningen zijn, net als de bestaande 

bungalowwoning, georienteerd op het zuiden met uitzicht over het weiland en de 

Heiligenbergerbeek. Door deze orientatie sluit de bebouwing het bouwblok (samen 

met Oude Rijksweg 2 en 4) kwalitatief af en is er sprake van een significante 

ruimtelijke verbetering ten opzichte van de bestaande situatie. De overgang van 

de woonkavels met het omliggende landschap vindt plaats doormiddel van een 

lage haag (80 cm.) van Gewone beuk (Fagus sylvatica). De bestaande notenboom 

bij ‘woning 1’ blijft gehandhaafd, voor ‘woning 2 komt een nieuwe Linde. De haag 

aan de achterzijde van ‘woning 2’ bestaat uit liguster (Ligustrum ovalifolium) 

en is circa 180 cm. hoog. Tussen beide percelen komt een struweelhaag van 3 

meter breedt en bestaat uit inheemse- en gebiedseigen soorten die nestel- en 

foerageergelegenheid biedt voor vogels. Langs de Heiligenbergerbeek wordt een 

natuurvriendelijke oever gerealiseerd (bijlage 1).

Beide woningen worden ontsloten via de bestaande toegangsweg die is 

aangesloten op de Oude Rijksweg. Deze toegangsweg ontsluit in de bestaande 

situatie Oude Rijksweg nummer 6, 8, 20 en biedt toegang tot het weiland ten zuiden 

van het plangebied.

N
afbeelding | struweelhaagafbeelding | Ligusterhaag (achterterrein) afbeelding |Beukenhaag (voorterrein)

Beide woningen hebben een oprit met ruimte voor twee parkeerplaatsen op eigen 

terrein. Woning 1 wordt ontsloten via een oprit achterlangs het perceel van woning 

2. Deze oprit wordt uitgevoerd in klinkerverharding (ellenboogverband en in kleur 

zandgrijs) en biedt tevens twee parkeerplaatsen voor bezoekersparkeren.

De bestaande bomen op het terrein worden ingepast binnen het stedenbouwkundig 

plan. Dit betreft een noot voor de bestaande woning (zuidkant) en twee appelbomen 

op de achterzijde van het terrein langs de Heiligenbergerbeek.

De sloop van de bestaande oude bedrijfsbebouwing en de realisatie van de twee 

nieuwe woningen met compacte erfopbouw, ten opzichte van elkaar gedraaide 

kaprichtingen en de gebiedseigen erfbeplanting zorgen voor een significante 

kwalitatieve en ruimtelijke verbetering van het plangebied en haar directe omgeving. 

Daarnaast geeft de gevarieerde en gebiedseigen beplanting een belangrijke impuls 

aan de biodiversiteit in het gebied langs de Heiligenbergerbeek.
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afbeelding | Impressie woning 1
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Architectuur/ De bestaande bungalow is niet duurzaam instand te houden. 

Daarnaast is de verschijningsvorm van de bungalow afwijkend ten opzichte van 

alle omliggende woonhuizen in de nabije omgeving. De woningen in de omgeving 

hebben allen een kap in veel verschillende verschijningsvormen; zoals zadeldak, 

zadeldak met wolfseinden (Oude Rijksweg 2), mansardedak (Oude Rijksweg 4) 

en tentdak (Arnhemseweg 20). 

De bestaande (nok) hoogte van de bungalow is 3,00 meter. De bestaande 

goothoogten in de directe omgeving (Oude Rijksweg 2 en 4) varieren tussen 2,50 

meter en 3,90 meter en de nokhoogten tussen 7,10 meter en 7,75 meter. 

Om de ontwikkeling van twee nieuwe duurzame woningen te kunnen realiseren 

is een afwijking van de bestaande nok- en goothoogte noodzakelijk. Door een 

hogere nok- en goothoogte, ten opzichte van de bestaande bungalow, toe te 

staan zal het nieuwbouwplan veel beter aansluiten bij de bestaande bebouwde

afbeelding | De nieuwbouw van de twee woningen is zorgvuldig ingepast en zorgt voor een kwalitatieve ruimtelijke afronding van het bestaande woonblok in samenhang met Oude Rijksweg 2-4. 

710 cm
775 cm

800 cm

750 cm

en landschappelijke omgeving. De woningen, welke gebouwd worden met 

biobased materialen, sluiten aan op de ambitie van de gemeente voor 

energieneutrale huizen met een positieve bijdrage aan het milieu. De woningen 

zorgen voor meer CO2 opslag dan dat er wordt uitgestoten tijdens de productie 

en bouw. De gebruikte materialen zijn vooral hout en natuurlijke producten.

Het perceel naast de Heiligenbergerbeek heeft een natuurvriendelijke oever met 

naastgelegen groene zone van 10 meter breed. Door de woning op natuurinclusieve 

wijze te bouwen, wordt de kwaliteit van flora en fauna gewaarborgd.

De woningen hebben een hoge duurzaamheidsambitie en zullen met gemak 

gerealiseerd worden conform de eisen van het bouwbesluit en de nieuwste 

duurzaamheidseisen (BENG).

Afwijken van de bestaande hoogte van de bungalow voor de nieuwbouw van de 

afbeelding | Impressie woning 1
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woningen is hiermee goed verdedigbaar en ruimtelijk een sterke verbetering ten 

opzichte van de bestaande situatie. 

De uitstraling van de woningen is geïnspireerd door het landelijk karakter van 

de omgeving. Een zadeldak komt vaak voor en is karakteristiek bijvoorbeeld in 

‘schuur woningen’.  De goot en nok hoogte bedragen respectievelijk maximaal 3 

en 8 meter.

De woning gelegen naast de beek (woning 1)

De voor- en rechtergevel vormen het aanzicht vanaf de straat. Deze gevels zijn 

meer ingetogen dan de rest van het huis. Het zadel dak met een brede dakkapel 

zorgt er voor dat het huis goed past tussen de bestaande bebouwing. De entree is 

gesitueerd in een kleine uitbouw opgetrokken uit een steenachtige gevelafwerking. 

De achter- en linker gevels zijn georiënteerd naar de beek en het open landschap. 

Deze gevels zijn opener, hebben meer glasoppervlak en zijn voorzien van een 

royale veranda. Deze elementen zorgen voor een hedendaags ontwerp met een 

sterke verbinding tot het landschap en de Heiligenbergerbeek. 

Het ontwerp van de woning (artist’s imression) is indicatief maar geeft in hoofdlijnen 

de verschijningsvorm en materialisering weer. De gevels worden uitgevoerd in 

houten betimmering met een antracieten plint. De dakbedekking zal bestaan uit 

antracieten dakpannen met bijpassende boeiborden en zinken bakgoten.

afbeelding | Impressie woning 2

De woning op het voorperceel (woning 2)

In overleg met de ARK is gekozen om de kaprichting dwars op de woning langs 

de beek te plaatsen. De voor en rechter gevels zullen evenals de woning langs 

de beek ingetogen en  het zicht vanaf de weg zijn. De linker en achtergevel zijn 

gericht op het openlandschap en zullen een open karakter hebben. 

Er is gekozen voor een schuurwoning waarbij het bijgebouw geïntegreerd wordt in 

het hoofdgebouw. De gevels van de woning worden uitgevoerd met een donkere 

plint en houten potdeksel werk of metselwerk van een donker genuanceerde kleur. 

Het dak zal uitgevoerd worden in dakpannen met een antraciet of mat zwarte kleur. 
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afbeelding | Impressie van woning 1 gezien vanuit het oosten
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Dotterbloem
Echte valeriaan
Gele Lis
Grote Egelskop
Grote Kattenstaart
Kleine Lisdodde
Liesgras
Moeras vergeeet-me-nietje
Moeraszegge
Rietgras

Geschikte toe te passenoeverplanten:
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Puur Landschap

bureau voor landschapsarchitectuur, 

stedelijk ontwerp & projectmanagement

adres |  Seltershof 13

 6721 AT Bennekom

telefoon | 06 11.19.95.58

e-mail | info@puurlandschap.nl

internet | www.puurlandschap.nl

Landschapsarchitectuur & Stedelijk Ontwerp | Puur Landschap is een 

bureau van vormgevers dat zich richt op het landschap in de stad en het 

buitengebied. Stad en ommeland raken steeds meer met elkaar verweven. 

Daarom concentreren de ontwerpactiviteiten van het bureau zich op deze 

drie aandachtsgebieden: landschap, openbare ruimte en infrastructuur. De 

opdrachten variëren van gebiedsvisies en beeld-kwaliteitsplannen tot concrete 

inrichtingsplannen en detailontwerp. Ons team werkt voor opdrachtgevers in 

de publieke sector, particuliere grondeigenaren en projectontwikkelaars.

Projectmanagement | Puur Landschap is bedreven in projectmanagement 

waarin een inhoudelijke component belangrijk is. Puur Landschap levert 

inhoudelijk projectmanagement op het gebied van landschapsarchitectuur en 

stedelijk ontwerp. Naast het leveren van projectmanagement, kan Puur Land-

schap uw initiatief helpen te realiseren door het planproces te coördineren. 

Wij assisteren u ook bij de zoektocht naar waardecreatie en verdienmodellen 

om uw initiatief te realiseren en rendabel te maken. 

Filosofie | Landschapsarchitectuur hoort Puur te zijn. Een ontwerp hoort in zijn 

context te passen, te functioneren en hoeft niet altijd opvallend te zijn. Puur 

Landschap ontwerpt Puur. Ingetogen waar het moet, in het oog springend 

waar het kan en waar het mag. Puur.

Puur Landschap heeft een eenvoudige en heldere kijk op vormgeving. Hierbij 

staan begrippen als ‘integraal ontwerpen’, ‘interactief 

ontwerpen’ en ‘beheersbewust ontwerpen’ centraal. Een ontwerp gaat func-

tioneren wanneer elke vakdiscipline en elke omgevingsdeskundige meedenkt 

en mee ontwerpt. Zo werkt Puur Landschap aan een duurzame leefomgeving: 

voor de toekomst, voor ons (stads)landschap.

Puur Landschap. Bureau voor landschapsarchitectuur, stedelijk ontwerp & 

projectmanagement
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Samenvatting 

Samenvatting  

 

Project 
 

Projectnummer 78469 

Projectnaam Oude Rijksweg 6-8 Leusden 

Aanleiding onderzoek Herontwikkeling van de locatie 

Onderzoeksdisciplines bodemonderzoek 

Opdrachtgever Dhr. F. Van Helden 

 

Locatie 
 

Globale ligging Aan de zuidwestkant van Leusden 

Kadastrale aanduiding Gemeente Leusden, sectie K, nummers 70 en 71 

Oppervlakte Circa 1.640 m2 

X-, Y-coördinaten X = 155.983; Y = 459.247 

 

Gebruik 
 

Historie Landbouw, vanaf omstreeks 1930 een timmerwerkplaats 

Huidig gebruik en inrichting Erf met twee schuren en een woonhuis 

Toekomstige wijzigingen Mogelijk nieuwbouw ter plaatse van het terrein 

 

Onderzoeksresultaten, 

conclusies  

 

Vooronderzoek 

Er worden geen ernstige verontreinigingen op de onderzoekslocatie verwacht. Op de 
locatie zijn een aantal verdachte locaties bekend. Deze locaties betreffen een 

olieafscheider (OBAS) en een voormalige ondergrondse olieopslagtank.  

Verkennend bodemonderzoek 

In de aanwezige bodem zijn achtergrondwaarde-overschrijdingen vastgesteld voor lood, 

PAK, zink en PCB. Ter plaatse van één grondmonster zijn tussenwaarde-

overschrijdingen vastgesteld voor lood en PAK.  

Verkennend asbestonderzoek Visueel is geen asbest aangetroffen in de bodem. 

 

Aanbevelingen 
 

Bodem 
De locatie is voldoende onderzocht. Nader onderzoek wordt aanbevolen indien de 

betonplaat wordt verwijderd ten behoeve van de nieuwbouw. 
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1. Inleiding 

In opdracht van Dhr. van Helden heeft ingenieursbureau Land een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse 

van een terrein aan de Oude Rijksweg 6-8 te Leusden.  

 

Aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen herinrichting van de locatie. 

 

Tabel 1.1 Onderzoeksdisciplines 

Onderzoeks-

discipline 
Protocol Doelstelling 

Vooronderzoek en  

terreininspectie 

NEN 5725:2017 

 

- vaststellen van de begrenzing van het onderzoeksgebied; 

- nagaan of ter plaatse (of in de omgeving van) de onderzoekslocatie een 
geregistreerd geval van (water)bodemverontreiniging aanwezig is; 

- nagaan of (bedrijfs-)activiteiten en/of verontreinigingen in de omgeving 
de milieuhygiënische kwaliteit van de (water)bodem ter plaatse van de 
onderzoekslocatie negatief beïnvloed kunnen hebben; 

- vaststellen van de terreineigenschappen; 

- definiëren van de onderzoeksvragen; 

- vaststellen van de te volgen onderzoeksstrategie. 

Verkennend 

bodemonderzoek 
NEN 5740: 2016 

- inzicht verkrijgen in de bodemopbouw;  

- inzicht verkrijgen in de milieuhygiënische kwaliteit (WBB) van de grond; 

- bepalen of er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging 
binnen de onderzoekslocatie; 

- inzicht verkrijgen in de milieuhygiënische kwaliteit van het grondwater; 

- vaststellen van de voorlopige veiligheidsmaatregelen conform CROW 
publicatie 400. 

 

 
Het onderzoek is uitgevoerd conform de geldende wettelijke normen en richtlijnen. 

 

De werkzaamheden zijn onafhankelijk van de opdrachtgever uitgevoerd.  

 

Ingenieursbureau Land heeft geen belang bij de uitkomsten van het onderzoek. 

 

Voorliggend rapport presenteert: 

- een nadere beschrijving van de onderzoekslocatie (hoofdstuk 2); 

- de resultaten en conclusies van het vooronderzoek (hoofdstuk 3); 

- een beschrijving van de integrale uitvoering van de onderzoeken (hoofdstuk 4); 

- de resultaten van het verkennend bodemonderzoek (hoofdstuk 5); 

- de voorlopige veiligheidsmaatregelen conform CROW 400 (hoofdstuk 6); 

- een samenvatting, conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 7). 
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2. Locatiegegevens 

De onderzoekslocatie betreft een perceel aan de Oude Rijksweg te Leusden. Het terrein omvat onder andere twee 

schuren en een woonhuis. Ook het omliggende erf en de oever van de Heiligenbergerbeek worden behoren tot het 

onderzoeksgebied. Op het erf, de oever en in beide schuren (inpandig) wordt de bodemkwaliteit onderzocht. In de 

schuren worden meerdere betonboringen uitgevoerd om eventuele verontreinigingen onder de schuren in beeld te 

krijgen. Aan de oostzijde van het terrein ligt een betonplaat met een OBAS en een straatkolk. Tevens heeft voorheen 

een tank in de grond gezeten nabij het woonhuis. Alle potentiële bronnen van verontreiniging worden onderzocht.  

 

In onderstaande figuur 2.1 is de onderzoekslocatie aangegeven.  

 

 
Figuur 2.1: Onderzoekslocatie 
 

De opdrachtgever is voornemens het gebied opnieuw in te richten. Hierbij vinden grondroerende werkzaamheden 

plaats tot circa 2,0 m-mv.  

 

In tabel 2.1: gegevens onderzoekslocatie zijn enkele gegevens opgenomen van de onderzoekslocatie. 

 
Tabel 2.1: Gegevens onderzoekslocatie 

Terreindeel 
Globale 

oppervlakte 
Grondgebruik en verhardingssituatie 

Onderzoekslocatie aan de Oude Rijksweg te 

Leusden 
Ca. 1.640 m2 

Werd onder andere gebruikt als timmerwerkplaats. 

Betonverharding aan de oostgrens van het terrein. 

Tussen de schuren en het woonhuis ligt een grindpad. 

Het overige deel van de onderzoekslocatie is onverhard. 

 

In bijlage 1 zijn de regionale ligging en de huidige situatie op een locatieschets weergegeven.  
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3. Vooronderzoek 

3.1. Opzet en geraadpleegde bronnen 

 

Het vooronderzoek is uitgevoerd op basis van de NEN 5725:2017 (Bodem - Landbodem - Strategie voor het 

uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend- en nader onderzoek). 

 

De aanleiding voor het vooronderzoek is: 

- het opstellen van een hypothese over de bodemkwaliteit ten behoeve van uit te voeren bodemonderzoek 

(aanleiding A uit NEN 5725:2017); 

 

Op basis van de voorziene werkzaamheden omvat het vooronderzoek de terreindelen binnen de onderzoekslocatie 

en direct hieraan grenzende percelen binnen een afstand van 25 meter. Voor het grondwater is een afstand van 100 

meter aangehouden stroomopwaarts van de onderzoekslocatie. In relatie tot de voorziene werkzaamheden zal het 

vooronderzoek gericht zijn tot op een diepte van 2,0 m-mv. Het vooronderzoek is afgerond op 24 februari 2022. 

 

De informatie is afkomstig van de volgende bronnen: de opdrachtgever, de Gemeente Leusden, RUD Utrecht, het 

Rijk, de Provincie Utrecht, het kadaster en relevante websites (o.a. www.topotijdreis.nl, www.bodemloket.nl, 

www.dinoloket.nl). Er is informatie verzameld met betrekking tot: 

- het voormalige en huidige gebruik; 

- de ouderdom en moment van realisatie van de aanwezige bebouwing en verhardingen; 

- de milieuhygiënische kwaliteit van bodem (incl. aangrenzende percelen); 

- reeds verrichte bodemonderzoeken en -saneringen; 

- aanwezigheid van dempingen, ophogingen en tanks ter plaatse van de onderzoekslocatie; 

- de regionale bodemopbouw en geohydrologie. 

 

In bijlage 2 is historisch kaartmateriaal en relevante informatie van de geraadpleegde bronnen opgenomen.  

 

 

3.2. Resultaten historisch onderzoek 

 

De resultaten van het historisch onderzoek zijn weergegeven in tabel 3.1. 

 

Tabel 3.1: Historisch onderzoek   

 Bron Bevindingen  

1. 
Historisch kaartmateriaal 

(topotijdreis) 

Vanaf 1930 verschijnen enkele gebouwen op de onderzoekslocatie op het 

kaartmateriaal. Daarvoor is het landgebruik landbouw (akker). 

2. www.bodemloket.nl  

Binnen de onderzoekslocatie zijn geen eerder uitgevoerde 

bodemonderzoeken bekend. Ongeveer 30 meter ten noorden van de 

onderzoekslocatie is een achtergebleven PAK-verontreiniging bekend na 

sanering. Vanwege de bron van de verontreiniging (autoweg) en de afstand tot 

de onderzoekslocatie heeft deze geen invloed op de bodemkwaliteit binnen de 

onderzoekslocatie. 

3 RUD Utrecht 

De RUD Utrecht en/of de gemeente Leusden hanteren geen 

bodemkwaliteitskaart. 

 

De onderzoekslocatie ligt niet in een gezoneerd gebied, derhalve is de 

bodemkwaliteitskaart niet van toepassing. 
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 Bron Bevindingen  

4 Gemeente Leusden 

In het tankbestand is één registratie op het adres Oude Rijksweg 6. Het 

betreft een 3.000 liter tank die buitengebruik is gesteld. De tank is verwijderd 

en met KIWA certificaat afgevoerd. 

5 Opdrachtgever 

De opdrachtgever heeft gemeld dat er een tank is verwijderd. Deze informatie 

is geverifieerd bij de gemeente Leusden (zie bovenstaande rij). 

 

De grote schuur werd gebruikt voor houtbewerking. 

 

Van 1991 tot en met 2001 is de grote schuur verhuurd aan DHV. Door DHV 

is een betonplaat aangelegd met een oliewaterafscheider (OBAS). De 

betonplaat werd gebruikt voor het wassen van bedrijfsvoertuigen.   

 

 

3.3. Asbest 

 

Bij het aantreffen van puin als bijmenging in de bodem, wordt de bodem als asbestverdacht beschouwd. De kans op 

aantreffen van asbest is het grootst bij bouwwerken uit de periode 1945 tot 1980. In tabel 3.2 is de kans op het 

aantreffen van asbest in relatie tot ouderdom van het materiaal weergegeven. 

 

Tabel 3.2: Kans op het aantreffen van asbest in puin in relatie tot ouderdom materiaal 

Bouwperiode 

Kans op 

aantreffen 

asbest 

Soort asbest 
Indicatief gehalte 

(mg/kg) 
Asbestverdacht 

Vóór 1945 Gering Hechtgebonden <10 Nee 

1945 - 1980 Groot 
Hecht en niet-

hechtgebonden 
>100 Ja 

1980 - 1993/1995 Tamelijk groot Meestal hechtgebonden 10 – 100 Ja 

1993/1995 - 1998 Gering Meestal hechtgebonden 
vaak <10, 

incidenteel >10 
Ja 

1998 - 2005 Incidenteel Hechtgebonden <10 Nee 

Na 2005 Nihil Hechtgebonden <10 Nee 

[bron: tabel A.1 uit NEN 5725:2017 - Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch 

vooronderzoek] 

 

Gezien de bouwwerken rond 1930 zijn gebouwd is de kans op het gebruik van asbest gering. Asbest wordt derhalve 

niet bij het onderzoek meegenomen tenzij er asbestverdachte bijmengingen in de bodem worden aangetroffen.  

 

3.4. Terreininspectie 

 

Door dhr. R. Vermeulen van ingenieursbureau Land is op 1 februari 2022 een terreininspectie uitgevoerd. Deze is 

gericht op de identificatie van bronnen en activiteiten, die mogelijk hebben geleid of kunnen leiden tot een 

bodemverontreiniging.  Tijdens de terreininspectie is een OBAS en een straatkolk waargenomen. Daarnaast is de 

locatie van de voormalige olietank bekeken, evenals de oever welke mogelijk is opgehoogd met onbekend materiaal. 

Tijdens de terreininspectie zijn geen zichtbare bodemverontreinigingen waargenomen. Tevens is visueel geen asbest 

aangetroffen.  
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3.5. Regionale bodemopbouw en geohydrologie 

 

Voor het bepalen van de regionale bodemopbouw is gebruik gemaakt van het DINO-loket. De bodemopbouw van de 

omgeving is weergegeven in tabel 3.3. 

 

Tabel 3.3: Regionale bodemopbouw 

Traject  

(NAP +m) 
Samenstelling Geohydrologische indeling 

2,5 tot -6,5 Zand, fijn tot matig grof Formatie van Boxtel 

-6,5 tot -9,5 Klei, zwak zandig Eem formatie 

-9,5 tot -26 Zand, matig tot grof Formatie van Drente 

 

De grondwaterstand bevindt zich op circa 1,0 m-mv. De stromingsrichting in het eerste watervoerende pakket is 

globaal westelijk gericht. De onderzoekslocatie bevindt zich niet in een grondwateronttrekkingsgebied. 

 

 

3.6. Conclusie vooronderzoek  

 

Bodem 

Uit de beschikbare voorinformatie blijkt dat er ten noorden van de onderzoekslocatie nog enkele 

(rest)verontreinigingen aanwezig zijn. Deze hebben naar verwachting geen invloed op de bodemkwaliteit van de 

onderzoekslocatie.  

 

Er worden geen ernstige verontreinigingen op de onderzoekslocatie verwacht. Op de locatie zijn een aantal verdachte 

locaties bekend. Deze locaties betreffen een olieafscheider (OBAS) en een voormalige ondergrondse olieopslagtank.  

 

Asbest 

Omdat uit het vooronderzoek is gebleken dat de locatie niet verdacht is op asbest, zal het onderzoek niet uitgebreid 

worden met de parameter asbest. 

 

Indien tijdens de veldwerkzaamheden ongedefinieerd puin wordt aangetroffen, wordt eventueel na overleg met de 

opdrachtgever het onderzoek alsnog uitgebreid met de parameter asbest. 
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4. Uitvoering  

4.1. Voorbereiding 

 

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

en protocollen zoals beschreven in de inleiding en de resultaten van het vooronderzoek. 

 

 

4.2. Veldwerk 

 

Ingenieursbureau Land is gecertificeerd voor het uitvoeren van veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek 

conform de eisen van de BRL SIKB 2000 en de bijbehorende protocollen 2001, 2002 en 2018. Deze richtlijn 

waarborgt dat het veldwerk voldoet aan de eisen gesteld in het kader van overheidsbesluitvorming. 

 

De veldwerkzaamheden voor het verkennend bodemonderzoek zijn uitgevoerd op 25 februari 2022 onder leiding van 

de heer B. Lenting van ingenieursbureau Land.  

 

De bemonstering van het grondwater is uitgevoerd conform de eisen uit het protocol 2002 van de BRL SIKB 2000 en 

de NEN 5744:2021. Op 4 maart 2022 is de peilbuis doorgepompt en bemonsterd door de heer W.H. Pflug van 

ingenieursbureau Land. 

 

De heren B. Lenting en W.H. Pflug zijn gecertificeerde medewerkers van ingenieursbureau Land en zijn geregistreerd 

bij Bodemplus. 

 

 

4.3. Laboratoriumonderzoek 

 

Het laboratoriumonderzoek (chemisch) is uitgevoerd door het, door de Raad van Accreditatie erkende, laboratorium 

AL-West B.V. te Deventer.  
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5. Verkennend bodemonderzoek 

5.1. Onderzoeksstrategie en toetsingskader 

 

Bij het opstellen van de onderzoeksstrategie voor het verkennend bodemonderzoek is de NEN 5740/A1 als richtlijn 

gehanteerd. De onderzoekstrategie is gebaseerd op de doelstellingen van het onderzoek en de resultaten van het 

vooronderzoek. In tabel 5.1 is weergegeven welke onderzoeksstrategie van toepassing is. De peilbuis is geplaatst 

stroomafwaarts van de OBAS om te bepalen of het grondwater door de aanwezigheid van de OBAS is beïnvloed.  

 

Tabel 5.1: Onderzoeksstrategie en -opzet 

Deelgebied 

(opp. m2) 
Omschrijving 

Hypothese en 

onderzoeksstrategie1) 

Verdachte 

parameters 
Analyses 

1 (ca. 1.640) Gehele onderzoekslocatie Verdacht (VED-HE-NL)1) 

 

Minerale olie 

t.p.v. de OBAS 

en de 

ondergrondse 

tank 
 

3x analyse standaardpakket 

grond 

1x analyse standaardpakket 

grondwater 

1) 
Onderzoeksstrategie volgens NEN 5740/A1: VED-HE-NL: Diffuus belaste niet lijnvormige locatie met heterogeen verdeelde 

verontreinigende stof op schaal van monsterneming. 

 

Toetsingskader Wet bodembescherming 

De resultaten uit het laboratorium worden beoordeeld aan de hand van de toetsingswaarden, zoals opgesteld in het 

kader van de Wet bodembescherming (Wbb): 

- De achtergrondwaarden (AW) en de streefwaarden (S) zijn referentiewaarden voor een multifunctionele 

bodem. 

- De halve som van de AW- en I-waarden ((AW+I)/2, tussenwaarde) is een toetsingswaarde waarboven er een 

vermoeden is van ernstige bodemverontreiniging. Door middel van aanvullend onderzoek kan dit vermoeden 

worden getoetst. 

- De I-waarden zijn de ‘interventiewaarden’. Als de I-waarde voor een stof wordt overschreden in meer dan 

25 m3 grond of in meer dan 100 m3 grondwater (bodemvolume), dan wordt gesproken van een geval van 

ernstige bodemverontreiniging. 

 

Tabel 5.2 geeft een overzicht van het toetsingskader volgens de Wet bodembescherming. 

 

Tabel 5.2: Overzicht toetsingskader Wbb1) 

Gestandaardiseerd Gehalte (GSSD) Betekenis 

≤ AW-waarde (of < detectielimiet) Niet verontreinigd 

> AW-waarde, ≤ T-waarde Licht verontreinigd 

> T-waarde, ≤ I-waarde 
Matig verontreinigd 

(mogelijk nader bodemonderzoek noodzakelijk) 

> I-waarde 
Sterk verontreinigd 

(mogelijk een geval van ernstige bodemverontreiniging) 

1) Voor grondwater geldt de streefwaarde. 
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De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de grondsoort. Op basis van de percentages lutum en humus 

van de grondmonsters worden de gemeten gehalten gecorrigeerd naar die in een standaard bodem, waardoor deze 

gehalten getoetst kunnen worden aan de achtergrond- en interventiewaarden. De toetsing is uitgevoerd middels de 

actuele toetsingsmodule BoToVa (web applicatie van Rijkswaterstaat). 

 

In de toetsingstabellen wordt achter de gestandaardiseerde gehalten een index vermeld. Deze indexwaarde geeft 

inzicht in de verhouding tussen het gestandaardiseerde gehalte en de interventiewaarde. Hierin staat een indexwaarde 

van 1 gelijk aan de interventiewaarde en een index van 0,5 staat gelijk aan de T-waarde. De index wordt bepaald door 

middel van de volgende formule: Index: (GSSD - AW) / (I - AW), waarbij GSSD de gestandaardiseerde gehalten 

betreffen. 

 

5.2. Uitgevoerde veldwerkzaamheden 

 

Op basis van de NEN 5740/A1 zijn de in tabel 5.3 vermelde werkzaamheden uitgevoerd.  

 

Tabel 5.3: Overzicht uitgevoerde veldwerkzaamheden 

Deelgebied 

(opp. m2) 
Boring tot 0,5 m-mv  Boring tot 2,0 m-mv Peilbuis 

1 
Oude Rijksweg 6-8 (ca. 

1.640 m2)  

10 

 

2 

 

1 

 

 

Bodemopbouw en zintuiglijke waarnemingen 

De bodem bestaat tot en met de maximale boordiepte van 2.0 m-mv uit zand. De bovengrond is overwegend zwak 

humeus. De ondergrond is plaatselijk zwak grindig. 

Tijdens de veldwerkzaamheden is visueel geen asbest waargenomen op het maaiveld. Tevens is geen asbestverdacht 

materiaal aangetroffen in de volledige puinlaag ter plaatse van boring 13. 

 

Voor een specifieke beschrijving van de bodemopbouw wordt verwezen naar de boorprofielen in bijlage 5. Foto’s zijn 

opgenomen in bijlage 4. 

 

 

Grondwaterwaterbemonstering 

In tabel 5.4 zijn de gegevens van de bemonstering opgenomen.  

 

Tabel 5.4: Peilbuisgegevens en veldmetingen 

Peilbuis 
Filterstelling 

(m-mv) 

Grondwater- 

stand (m-mv) 
pH 

Geleidbaarheid 

(µS/cm) 

Troebelheid 

(NTU) 

01 1,2 - 2,2 0,98 6,9 730 6,36 
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5.3. Uitgevoerd laboratoriumonderzoek 

 

Een overzicht van de samenstelling van grond(meng)monsters inclusief dieptes en de bemonsterde peilbuis met 

bijbehorende chemische analyses zijn opgenomen in tabel 5.5 en tabel 5.6. 

 

Tabel 5.5: Overzicht geanalyseerde (meng)monsters 

Monster-

code 

Traject 

(m-mv) 
Deelmonsters Reden monsterselectie Analyse(s) 

01-1 0,17 – 0,6 01.1 
Bepalen bodemkwaliteit verdachte laag 

(bijmenging asfalt, beton en baksteen)  
Standaardpakket 1) 

MM01 0,06 – 0,65 
02.1, 04.1, 05.1, 

07.1 

Bepalen algemene bodemkwaliteit 

bodem onder betonvloer ten plaatse 

van werkplaats (inpandige boringen)  

Standaardpakket 1) 

MM02 0 – 0,6 
09.1, 10.1, 11.1, 

12.1 

Bepalen algemene bodemkwaliteit 

bovengrond ter plaatse van verdachte 

locaties (oever en ondergrondse tank) 

Standaardpakket 1) 

MM03 0,7 – 2,2 
01.7, 09.5, 12.3, 

13.4 

Bepalen algemene bodemkwaliteit 

ondergrond 
Standaardpakket 1) 

1) NEN gr (standaardpakket grond) analyse op: droge stof, organische stof, lutum, zware metalen (barium, cadmium, 

kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK), 

polychloorbifenylen (PCB) en minerale olie. 

 

Tabel 5.6: Overzicht geanalyseerde grondwatermonster 

Peilbuis 
Filterstelling 

(m-mv) 
Analyse 

01 1,2 - 2,2 Standaardpakket 1) 

1) NEN gw (standaardpakket grondwater) analyse op: zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, 

molybdeen, nikkel en zink), vluchtige aromatische koolwaterstoffen (BTEX, inclusief naftaleen), vluchtige 

gehalogeneerde koolwaterstoffen en minerale olie. 
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5.4. Analyseresultaten grond 

 

Tabel 5.7Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. geeft een overzicht van de parameters in grond die de geldende t

oetsingskaders overschrijden. Van de parameters die het betreffende toetsingskader van de Wbb overschrijden is de 

index in de tabel opgenomen.  

Tevens is de bodem niet onderzocht op PFAS. De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 6, de toetsingstabellen 

zijn opgenomen in bijlage 7. 

 

Tabel 5.7: Overschrijdingen toetsingskader grond 

Monster-

code 

Traject 

(m-mv) 
Deelmonsters Reden monsterselectie > AW (+index1)) > I (+index) 

01-1 0,17 – 0,6 01.1 

Bepalen bodemkwaliteit 

verdachte laag (bijmenging 

asfalt, beton en baksteen)  

Zink (0,07) 

Lood (0,78) 

PAK (0,83) 

PCB (0,17) 

Minerale olie (0,18) 

- 

MM01 0,06 – 0,65 
02.1, 04.1, 05.1, 

07.1 

Bepalen algemene 

bodemkwaliteit bodem onder 

betonvloer ten plaatse van 

werkplaats (inpandige 

boringen)  

Lood (0,04) 

PAK (0,02) 

PCB (-)1) 

- 

MM02 0 – 0,6 
09.1, 10.1, 11.1, 

12.1 

Bepalen algemene 

bodemkwaliteit bovengrond 

ter plaatse van verdachte 

locaties (oever en 

ondergrondse tank) 

Zink (-)1) 

Lood (0,06) 

PCB (0,09) 

Minerale olie (0,01) 

- 

MM03 0,7 – 2,2 
01.7, 09.5, 12.3, 

13.4 

Bepalen algemene 

bodemkwaliteit ondergrond 
- - 

1) Indien de index minder dan 0,01 bedraagt, wordt deze weergegeven als (-).  

 

 

5.5. Analyseresultaten grondwater 

 

Tabel 5.8 geeft een overzicht van de parameters in het grondwater die het geldende toetsingskader overschrijden.  

 

Tabel 5.8: Overschrijdingen toetsingskader grondwater 

Monstercode  
Filterdiepte  

(m-mv) 

Concentratie >S  

(µg/l) 

Concentratie >I  

(µg/l) 

01-1-1 1,2 – 2,2 Barium (79) - 
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5.6. Interpretatie onderzoeksresultaten  

 

Navolgend wordt op basis van het onderzoek per terreindeel de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem 

beschreven: 

- Ter plaatse van de OBAS overschrijden de parameters zink, PCB en minerale olie de achtergrondwaarde in de 

onder- en bovengrond. Daarnaast overschrijden de parameters lood en PAK de tussenwaarde. Aanvullend 

onderzoek wordt in dit stadium niet noodzakelijk geacht. 

- Ter plaatse van beide schuren overschrijden de parameters lood, PAK en PCB de achtergrondwaarde in de 

onder- en bovengrond. 

- Ter plaatse van de verdachte locaties (oever en voormalige ondergrondse tank) overschrijden de parameters zink, 

lood, PCB en minerale olie de achtergrondwaarde in de onder- en bovengrond.  

- In de diepe ondergrond (0,7 – 2,2 m-mv) zijn geen verhoogde concentraties aangetoond.  

- In het grondwater overschrijden de aangetoonde barium concentraties de streefwaarde. Dit heeft een natuurlijke 

herkomst.  

 

 

5.7. Toetsing onderzoekshypothese(n) 

 

Op basis van de analyseresultaten wordt de opgestelde onderzoekshypothese ‘verdachte locatie’ voor de 

onderzochte deelgebieden gehandhaafd. De milieuhygiënische kwaliteit van de bodem is voldoende vastgesteld.  
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6. Resumé en vervolgacties  

In opdracht van de heer F. van Helden heeft ingenieursbureau Land een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd ter 

plaatse van een terrein aan de Oude Rijksweg te Leusden.  

 

Middels de uitgevoerde onderzoeken zijn enkele milieuhygiënische eigenschappen van de bodem vastgelegd.  

 

Op basis van de resultaten van het onderzoek worden de volgende conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan 

en/of vervolgacties geadviseerd. 

 

Conclusies 

 

- Er is geen geval van ernstige bodemverontreinigingen aangetoond ter plaatse van het terrein.  

- De bovengrond onder de betonplaat ten oosten van de schuur is matig verontreinigd met PAK en lood. 

Aanvullend onderzoek wordt in dit stadium niet noodzakelijk geacht.  

- Ter plaatse van boring 13 is een puinlaag aangetroffen (sterk baksteenhoudend metselpuin met stukken 

dakpan). Deze laag is niet onderzocht op asbest, tevens is de puinlaag niet onderzocht op 

hergebruiksmogelijkheden. Indien de puinlaag wordt ontgraven en afgevoerd, wordt aanbevolen om de 

puinlaag te onderzoeken op de aanwezigheid van asbest en wordt aanbevolen om de 

hergebruiksmogelijkheden van het puin nader te onderzoeken.  

- De aanwezige asfaltverharding op het terrein is niet onderzocht. Indien het asfalt in de toekomst wordt 

verwijderd, wordt aanbevolen om de teerhoudendheid van het asfalt vast te stellen.  

 

Aanbevelingen  

- Op basis van het bodemonderzoek is er voldoende informatie over de bodemkwaliteit bekend om de 

voorgenomen plannen verder uit te werken. Indien de betonplaat wordt verwijderd ten behoeve van de 

nieuwbouw, wordt aanbevolen om de bodem aanvullend te onderzoeken om vast te stellen of het een geval 

van ernstige bodemverontreiniging betreft. 

- Indien er grond afkomstig van de locatie elders wordt toegepast, dient dit te gebeuren conform de regels van 

het Besluit bodemkwaliteit en tijdelijk handelingskader PFAS. 
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1.1 Locatienaam

1.z Adres

1.3 Kadastrale gegevens

-etwt5
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Melding
Immobiel
BUS sanering

Administratieve gegevens (invullen door overheid)

Datum van ontvangst

Behandelnummer

dag maand jaar

1 Saneringslocatie

akAicle.
Straat Huisnummer Huisletter Toevoeging

tAd QLjkuL 
Postcode Plaats

<  I ta 42,L.,sck e 
1

Kadastrale gemeente

Kadastraal perceel 1   LatA.Sa e I,
Kadastraal perceel 2

Sectie Nummer Oppervlakte Oppervlakte te Naam eigenaar/ erfpachter

kadastraal perceel saneren locatie

();  09101_112 1 _k0._ m2 Cet"" .  1...et,octe
.2 1

1

m2 1

Kadastraal perceel 3

Kadastraal perceel 4

Kadastraal perceel 5

Kadastraal perceel 6

Kadastraal perceel 7

Kadastraal perceel 8

Kadastraal perceel 9

ma 1

2

ma 1

ma 1

ma 1 m2 1

m2 1 mal

m2 1 m2 1

mal mal

Kadastraal perceel i o

Kadastraal perceel 11

J

m2 1

ma 1

ma 1

> Recente kadastrale gegevens (kadastrale kaart met eigendomsverhoudingen niet ouder dan 3 maanden) verplicht toevoegen

Documentnummer: o3o022_ANLversie 4.1_1 januari_zoi 2



z van a 1

2.1 Contactgegevens saneerder

> De saneerder is opdrachtgever
van de sanering

2.2 Saneerder is

> Indien saneerder anders dan de
eigena(a)r(en)/ erfpachter(s), documenten
waaruit machtiging blijkt verplicht als
bijlage toevoegen. Gebruik hiervoor het
standaard machtigingsformulier.

> NAW-gegevens saneerder en eigena(a)r(en)/
erfpachter(s) volledig invullen biji 2

3.1 Is er sprake van een landbodem?

3.2 De verontreininging is veroorzaakt
voor -1 januari -1987 (voor asbest
1 juli 1993)?

3.3 Het betreft een immobiele
verontreinigingssituati e?

3.4 Het betreft een verontreiniging
met stoffen zoals bedoeld in
bijlage 6 van de Regeling onder
de categorie Immobiel

Saneerder

(Bed(' s)Naam

Contactpersoon

I  aL  . cvt"
'Eigenaar van één of meerdere van de percelen D Erfpachter van één of meerdere  van de percelen

D Anders, namelijk

Afbakening reikwijdte

IK ja CI nee

X ja (21 nee

Xria

ja

111 nee

p nee

> Indien alle vragen met 'ja zijn beantwoord, wordt voldaan aan de reikwijdtecriteria die gelden voor werkzaamheden die met dit formulier gemeld

kunnen worden. Indien één of meerdere vragen met nee beantwoord zijn, wordt niet voldaan aan de criteria en kan geen gebruik gemaakt worden

van dit formulier. Zie voor meer informatie het stroomschema op de website of neem contact op met het bevoegd gezag.

4 Situering en gebruik saneringslocatie

4.1 De saneringslocatie is gelegen
in een beschermingsgebied?

4.2 Zo ja, welk soort beschermings-
gebied

Eija snee

Gebruik

4.3 Het gebruik van de saneringslocatie (Wonen met) moestuin of volkstuin

Wonen met (sier)tuin

Plaatsen waar kinderen spelen

Natuur

Landbouw

Huidig

111

Cl

Ei

D

Toekomstig

Ei

Ei

Ei

EI 

Groen met natuurwaarden

Overig (openbaar) groen Cl

Bebouwing (incl. wonen zonder tuin) 111

D

111

Infrastructuur

Bedrijfsterrein, industrie

Overig namelijk,  

Cl

Ei

Ei



3 van ti

Melding Immobiel BUS sanering
Infrastructuur en Milieu

5 Uitgevoerd bodemonderzoek

5.1 Is er een vooronderzoek ja  EI nee
uitgevoerd conform NEN 5725?

5.2 Is er een verkennend onderzoek ja C] nee
uitgevoerd conform NEN 5740?

5.3 Is er asbest onderzoek uitgevoerd Ei ja  lie nee
conform NEN 5707?

5.4 Is er een nader onderzoek
uitgevoerd conform NTA 5755
danwel de Richtlijn nader
onderzoek, deel -1 van SDU?

›,,lb ja EI nee

5.5 Is er andersoortig onderzoek 0 ja
uitgevoerd?

> De hierboven bedoelde onderzoeksrapporten,
voorzover relevant en actueel, als bijlage
toevoegen.

nee

NE Le 101R3(1)

KJELE 069-

6 Verontreinigingssituatie

Stof Max. Concentratie mg/kg

6.1 Vier maatgevende stoffen voor I PleAK  l7c„c,C
de sanering, die in de grond
voorkomen in een gehalte groter I 
dan de interventiewaarde zijn
(in mg/kg.ds).

> Indien asbest voorkomt boven de
interventiewaarde, vermeld dan het
gewogen gehalte.

6.2 Wordt tot onder het
grondwaterniveau ontgraven?

6.3 Is de kwaliteit van het
grondwater onderzocht?

CI ja g. nee > Zo nee, ga door naar blok

$1 ja Einee

Stof Max. Concentratie ug/I

6.4 Vier maatgevende stoffen, die in
het grondwater voorkomen in een
gehalte groter dan de tussenwaarde
zijn (in ug/l):



van 11

7

7.1 Wat is de aanleiding voor de
werkzaamheden?

7.2 Welke type saneringsaanpak is
van toepassing?
(meerdere aanpakken mogelijk*)

" Binnen de categorie immobiel is het
mogelijk om binnen de saneringsloactie
te kiezen voor één of voor meerdere
saneringsaanpakken (voorbeeld een
gedeelte van de locatie wordt gesaneerd
door middel van een leeflaag en een
ander deel wordt gesaneerd door middel
van een duurzame verhardingslaag).
In dat geval kruist u meerdere sanerings-
aanpakken aan en vult u meerdere
onderdelen van blok 8 in. Geef in dat
geval duidelijk op een tekening aan voor
welke delen van de saneringslocatie welke
saneringsaanpak wordt toegepast.
Alleen de saneringsaanpak ontgraving
dunne stedelijke toplaag en aanbrengen
van een aanvullaag (blok 8d) kan niet in
combinatie met een andere aanpak
worden gekozen.

> Onderstaande vragenblokken hoeven
alleen ingevuld voor zover van toepassing

Aanleiding en type saneringsaanpak

G re.A.et, Sc4-1.12, 4-0ele O4 t' Last ("Jr___. 6

14.. ontgraving tot niveau terugsaneerwaarde (blok 8a)

3 aanbrengen van een leeflaag (blok 8b)

EI aanbrengen van een duurzame aaneengesloten afdeklaag (blok 8c)

3 ontgraving dunne stedelijke toplaag en aanbrengen van een aanvullaag (blok 8d)

Toelichting:

Ontgraving tot niveau terugsaneerwaarde
Bij deze saneringsaanpak is de doelstelling om binnen de saneringslocatie de verontreiniging te verwijderen tot een bepaalde

terugsaneerwaarde. De terugsaneerwaarde wordt bepaald door de vastgestelde bodemfunctieklasse of door Lokale Maximale

Waarden die door een gemeente in het kader van het Besluit bodemkwaliteit zijn vastgesteld. Indien geen bodemfunctieklas-

sekaart is vastgesteld of de locatie niet is ingedeeld op de kaart, geldt de Achtergrondwaarde als terugsaneerwaarde. Zie ook art.

3.1.2 van de Regeling uniforme saneringen.

Aanbrengen van leeflaag
Bij deze saneringsaanpak worden contactmogelijkheden met de verontreiniging voorkomen door de aanleg van een leeflaag

bestaande uit een laag van grond (standaarddikte 1,0 m) van voldoende kwaliteit. Een afwijkende leeflaagdikte van minimaal

5o centimeter is toegestaan in geval van bijzondere situaties waarbij als gevolg van de situering van het gebied waarbinnen de

saneringslocatie is gelegen al beperkingen in het gebruik gelden (zie voor meer informatie de Handreiking uniforme saneringen).

De kwaliteitseis van de leeflaag wordt bepaald door de vastgestelde bodemfunctieklasse of door Lokale Maximale Waarden die

door een gemeente in het kader van het Besluit bodemkwaliteit zijn vastgesteld. Indien geen bodemfunctieklassekaart is vastge-

steld of de locatie niet is ingedeeld op de kaart, geldt de Achtergrondwaarde als kwaliteitseis.Afhankelijk van de ligging van het

toekomstig maaiveld kan voorafgaand aan de aanleg van de leeflaag onderliggende verontreinigde grond worden ontgraven of

herschikt. Zie ook de artikelen 3.1.3 en 3.1.4 van de Regeling uniforme saneringen.

Aanbrengen van een duurzame aaneengesloten afdeklaag
Bij deze saneringsaanpak worden contactmogelijkheden met de verontreiniging voorkomen door de aanleg van een duurzame

aaneengesloten afdeklaag bestaande uit beton, asfalt, asfaltbeton, stelconplaten of bestrating met klinkers of tegels. Ook een

vloer van aan te leggen bebouwing wordt als isolatielaag gezien. Op spoorwegterreinen kan de afdeklaag ook bestaan uit een

laag ballastmateriaal of een splitbed. Afhankelijk van de ligging van het toekomstig maaiveld kan voorafgaand aan de aanleg

van de leeflaag onderliggende verontreinigde grond worden ontgraven of herschikt. Zie ook de artikelen 3.1.3 en 3.1.4 van de

Regeling uniforme saneringen.

Ontgraving dunne stedelijke toplaag en aanbrengen van een aanvullaag
Deze saneringsaanpak is alleen mogelijk in stedelijke gebieden waarvoor geen gebiedsspecifiek toetsingskader is vastgesteld.

Daarnaast moet sprake zijn van een dunne verontreinigde toplaag (niet dikker dan 5o cm) en moet de bodemlaag daaronder

een kwaliteit hebben die voor alle stoffen voldoet aan het kwaliteitsniveau 0,5 maal de interventiewaarden. De saneringsaanpak

bestaat uit het ontgraven van de verontreinigde grond tot de terugsaneerwaarde (o,5 maal de interventiewaarde) en vervolgens

aanbrengen van aanvulgrond in een dikte van minimaal 5o cm. De kwaliteit van de aanvulgrond moet overeenkomen met de

bijbehorende bodemfunctieklasse. Zie ook art. 3.1.5 van de Regeling uniforme saneringen.

Saneringsaanpak

8a Ontgraving tot niveau
terugsaneerwaarde

8a.1 De oppervlakte die wordt 1:4 Q  m2
ontgraven bedraagt

8a.2 Maximale ontgravingsdiepte t.o.v.
huidig maaiveld

! 0, meter

8a.3 Er wordt gesaneerd tot ten 3 de achtergrondwaarde van tabel i van bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit

hoogste het niveau van:
EI de generieke maximale waarden van de bodemfunctieklasse Wonen uit tabel i van bijlage B van de Regeling bodem-

> Let op: de terugsaneerwaarde wordt kwaliteit
bepaald door de bodem functieklassekaart
danwel Lokale Maximale Waarden (LMW's) r< de generieke maximale waarden van de bodemfunctieklasse Industrie uit tabel 1 van bijlage B van de Regeling
die door de gemeente vanuit het Besluit bodemkwaliteit
bodemkwaliteit is vastgesteld. Zie artikel
3.1.5 van de Regeling uniforme saneringen. 3 de door de gemeente vastgestelde Lokale Maximale Waarde (gebiedsspecifiek beleid)
Zijn geen LMW's vastgesteld, is de locatie
niet ingedeeld op een bodemfunctieklasse-
kaart of ontbreekt een bodemfunctieklasse-
kaart, dan is de achtergrondwaarde de terug-
saneerwaarde. Neem contact op met de
gemeente voor meer informatie over de
bodem functieklassekaart of LMW's.
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8a.4 De hoeveelheid verontreinigde
grond die wordt ontgraven is

8a.5 De aard en kwaliteit van de
aangevulde grond is:

Melding Immobiel BUS sanering
Infrastructuur en Milieu

1
Kwaliteitklasse'

  !" 19 
Herkomst Soort (klei, zand, zavel) Hoeveelheid

I t. C-2• 0 

I i I m3

m3

I I i m3

<AWz000, Wonen, Industrie of <Lokale Maximale Waarden

8a.6 Vindt er opslag van verontreinigde D 0 •14 nee
grond in een tijdelijk depot plaats?

8b Aanbrengen van leeflaag

8b.-i De oppervlakte die wordt voorzien
van een leeflaag is

8b.2 Indien ontgraving plaatsvindt
t.b.v. het aanbrengen van de
leeflaag, wat is de hoeveelheid
verontreinigde grond die wordt
ontgraven?

8b.3 Wat is de dikte van de leeflaag?

> Let op: de dikte van de leeflaag moet
minimaal 7 ,0 m zijn. Alleen onder
bijzondere omstandigheden mag de
leeflaagdikte geringer zijn (zie hiervoor
de Handreiking uniforme saneringen).

m2

8b.4 Is de kwaliteit van de bodem op D ja 13 nee 
ontgravingsdiepte bekend?

8b.5 De aard en kwaliteit van de
leeflaag is:

Kwaliteitklasse' Herkomst Soort (klei, zand, zavel) Hoeveelheid

} I I 1

I I I I

m3

m3

<AWz000, Wonen, Industrie of <Lokale Maximale Waarden

8b.6 Wordt er onder de leeflaag een El ja 13 nee
signaleringslaag aangebracht?

8b.7 Is er sprake van herschikken
van grond?

Zo ja, door aanleg van

Zo nee, waarom niet?

D ja snee

8b.8 Vindt er opslag van verontreinigde CI ja nee
grond in een tijdelijk depot plaats?

8c Aanbrengen van duurzame
aaneengesloten afdeklaag

8c.-1 De oppervlakte die wordt voorzien
van een afdeklaag is

8c.z Indien ontgraving plaatsvindt t.b.v.
het aanbrengen van de afdeklaag,
wat is de hoeveelheid verontreinigde
grond die wordt ontgraven?

8c.3 Wordt de ontgraving aangevuld voor $ ja III nee
het aanbrengen van de afdeklaag?

90 ri-,2
<2.0
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8c.4 Uit welk materiaal bestaat de
af deklaag?

Materiaal

3 Asfalt

3 Asfaltbeton

3 Beton

3 Stelconplaten

Klinkers/tegels

EI Bebouwing

Oppervlakte

1 m2

m2

ma

ma

1
±
 ti

m2 

ma

3 Ballastmateriaal minimaal o,25m dik met geotextiel 1 ma

EI Splitbed minimaal o,25m dik met geotextiel 1 ma

8c.5 Is er sprake van herschikken van 3 ja yi nee 
grond?

8c.6 Vindt er opslag van verontreinigde
grond in een tijdelijk depot plaats?

8d Ontgraven dunne stedelijke
toplaag en aanbrengen van een
aanvullaag

j a g nee

8d.-1 De oppervlakte die wordt m2
ontgraven is

8d.2 De ontgravingsdiepte ten opzichte 1 m max o,5 m)
van maaiveld is

8d.3 Zijn de gehalten in de onderliggende 3 ja El nee  >  Indien deze vraag met nee is beantwoord, kunt u geen gebruik maken van deze saneringsaanpak

bodem (> 0,5 m-mv)
lager dan o,5 maal del-waarde?

8d.4 De hoeveelheid verontreinigde
grond die wordt ontgraven is

m3

8d.5 Wordt er een aanvullaag aangebracht Cl ja El nee
tot niveau van huidig maaiveld?

8d.6 Wat is de dikte van de aanvullaag?

8d.7 De aard en kwaliteit van de
leeflaag is:

Kwaliteitklasse'

m > Let op: de dikte van de aanvullaag moet minimaal 0,5 m zijn

Herkomst

' <AWz000, Wonen, Industrie of <Lokale Maximale Waarden

8d.8 Is er sprake van herschikken van 3 ja 3 nee
grond?

Soort (klei, zand, zavel) Hoeveelheid

m3

1 m3

1  m3

8d.9 Vindt er opslag van verontreinigde 3 ja EI nee
grond in een tijdelijk depot plaats?

9 Saneringsuitvoering

ga Termijn uitvoering en kosten

ga.1 Wat is de geplande startdatum?

ga.2 Geplande einddatum alle
saneringswerkzaamheden?

9a.3 De kosten (incl BTW) van de
werkzaamheden bedragen

Dag maand jaar

_Lpeek
> Aanvullend op deze melding dient tevens uiterlijk vijf werkdagen vantevoren een melding start sanering te worden gedaan bij het bevoegd gezag.

Dag maand jaar

Ct.,)crSct-15
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91) Grondverzet aan- en afvoer

9b.1 De hoeveelheden grond die
worden verzet bedragen per
soort (in m3):

0.2 De bestemming van de afgevoerde
grond is (indien van toepassing):

gb.3 Waar wordt de grond herschikt
(indien van toepassing)?

> Indien sprake van herschikken,
plaats aangeven op tekening

Melding Immobiel BUS sanering
Infrastructuur en Milieu

Kwaliteitsklasse Afvoeren Herschikken Hergebruik Aanvoeren Totaal ontgraven

> i-waarde   ril EO m3 m3i   1 I m3

Industrie  1 m3 1 1 m3 1 m3 I m3

Wonen 1  m3 

< AW zoo° 1 m31

.31 20  .31 m3

m 3 1 m31 m3

< Lokale Maximale Waarden m31 m3 1 m31 m3

Bestemming' Naam ontvanger (indien bekend) of type bestemming Hoeveelheid m3 Hoeveelheid ton ds.

Reinger, Stortplaats, Toepassing elders (onder Bbk)

Plaats

E Onder leeflaag

Onder duurzaam aaneengesloten afdeklaag

1 m31 

1

m3

ton

ton

m3 I ton

Hoeveelheid

m 3

m3

111 Onder bebouwing m3

1 0 Vergunningen en meldingen

10.1 De volgende vergunningen
zijn relevant en zijn/worden
aangevraagd

10.2 De volgende meldingen zijn
relevant en zijn/worden gedaan

> NB: Vragen dienen enkel als checklist voor
de saneerder. Bevoegd gezag Wbb hoeft
een BUS melding niet op deze vragen
te beoordelen.

Watervergunning

Omgevingsvergunning

3 ja nvt

(21 ja El nvt

Aanlegvergunning 13 ja IA nvt

Andere, namelijk 0 ja EJ nvt

Lozing op gemeentelijk riool EI ja [N, nvt

Lozing op oppervlaktewater

Reinigbaarheid grond

KLIC (WION)

Grondwateronttrekking

3 ja ia, nvt

El ja Envt

ja EI nvt

rl] ja Pit nvt

Wet milieubeheer (tijdelijk depot) 13 ja  114. nvt 

Ontheffing wegafzetting gla, ja El nvt 

Andere, namelijk 0 ja 0 nvt
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1 1 Bijlagen

11.1 Bij de melding dienen de volgende Recente kadastrale kaart met daarop aangegeven de contour van de gesaneerde locatie, inclusief
bijlagen (in enkelvoud) te worden kadastraal uitreksel.met eigendomsituatie ric ja
gevoegd, indien van toepassing:

> Indien bijgevoegd, vul aankruishokje in

> Indien bijgevoegd geef aan welke

12.1 Saneerder(=
de sanering)

Situatietekening(en) van de saneringslocatie met daarop aangegeven (voor zover relevant):

- Begrenzing  van saneringslocatie

- Belangrijkste infrastructurele voorzieningen, zoals gebouwen, wegen, verhardingen en
kabels/leidingen

- Ontgravingstekening (inclusief dwarsprofielen)

- Ligging van depots voor tijdelijke opslag verontreinigde grond 

Ligging van aan te brengen leeflaag, afdeklaag of aanvulllaag

Plaatsaanduiding van te herschikken grond 

Onderzoeksrapporten over de saneringslocatie:

K ja
3 ja g nvt

D ja g nvt

,ja is nvt

ja D nvt

Vooronderzoek, al dan niet conform NEN 5725

  Verkennend onderzoek, al dan niet conform NEN 5740 

- Asbest onderzoek, al dan niet conform NEN 5707

{v1tin ja 3 nvt

14 ja El nvt

El ja kl nvt

- Nader onderzoek, conform NTA 5755 danwel de Richtlijn nader onderzoek, deel -1 van SDU Y. ja 13 nvt

- Andere onderzoeken, namelijk 13 ja nvt

Overige van belang zijnde informatie

- Ondertekend machtigingsdocument

- Overige, namelijk

1 2 Contactgegevens

opdrachtgever van

1 2.2 Eigenaar, erfpachter
(indien niet zijnde de saneerder)

> Als er meer dan één eigenaar/erfpachter
betrokken is, andere eigenaar/erfpachters
opgeven bij Overige betrokkenen

Telefoonnummer

(Bedrijfs)Naam

Contactpersoon

Straat

(Bedrits)Naam

(je ‘eln 4202—"te.

Contactpersoon ?

g ja

Dia

D nvt 

Wit nvt

Sd ex"

vce„....U_e_ey.,
Straat /t 

1 t
Postcode Plaat

E-mailadres

Huisnummer Huisletter Toevoeging

1

re,(Ascianiln_k

Huisnummer Huislerter Toevoeging

Postcode

Telefoonnummer

Plaats

E-mailadres
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12.3 Melder (diegene die het formulier
heeft ingevuld)

12.4 Milieukundig begeleider
(processturing, indien bekend)

12.5 Milieukundig begeleider
(verificatie, indien bekend)

12.6 Aannemer (indien bekend)

Melding Immobiel BUS sanering
Infrastructuur en Milieu

(Bedrijfs)Naam

pegrhrLon-, tns-e.
Contactpersoon

. , 04   L"" ckei,

Postcode

Telefoonnummer

Plaats

n- C 1 +k cen
E-mailadres

101014D 1 (DJ vct c"cietr, k. ne

Huisnummer Huisletter Toevoeging

1 2. i 

(Bedrijfs)Naam

L--_6
Contactpersoon/projectleider

Straat

Postcode

Telefoonnummer

Huisnummer Huisletter Toevoeging

1

Naam milieukundig begeleider

Plaats

E-mailadres

Telefoonnummer E-mailadres

j

(Bedrijfs)Naam

Contactpersoon

j

Straat Huisnummer Huisletter Toevoeging

Postcode

Telefoonnummer

Plaats

E- mailadres

Naam milieukundig begeleider

Telefoonnummer E-mailadres

(BedriifS)Naarn

1 On0 (Atrl, COO V.V%  erS

Contactpersoon •

. aa_ '13rt-4,L.,,
Straat

k) 0 (5 (a.CIA7

Huisnummer Huisletter Toevoeging

Postcode Plaats

Q G ti g 21 ro 0C-- einnkvierS"
TelefoonnumAer E-mailadres.

o 2- 00 lartA,K-14211(11oLsri,tc. CofrIn
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12.7a Overige betrokkenen

> Denk bij rol aan: aannemer, adviseur,
belanghebbende, eigenaar, erfpachter,
gebruiker, gemachtigde, huurder, melder,
veroorzaker, opdrachtgever, voormalige
eigenaar, projectontwikkelaar, uitvoerder

1 2.7b Overige betrokkenen 2

12.7c Overige betrokkenen 3

1 2.7d Overige betrokkenen 4

Rol

(Bedrijfs)Naam

Contactpersoon/projectleider

Straat Huisnummer Huisletter Toevoeging

Postcode Plaats

Telefoonnummer E-mailadres

Rol

1 Oefuerk‘ae _ok:b
(Bedrijfs)Naam

Contactpersoon/projectleider

Straat Huisnummer Huisletter Toevoeging

Postcode Plaats

Telefoonnummer E-mailadres

Rol

(Bedrijfs)Naam

Contactpersoon/projectleider

Straat

Postcode Plaats

f

Huisnummer Huisletter Toevoeging

Telefoonnummer E-mailadres

Rol

(Bedrijfs)Naam

Contactpersoon/projectleider

Straat Huisnummer Huisletter Toevoeging

Postcode Plaats

Telefoonnummer E-mailadres
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12.7e Overige betrokkenen 5

Melding Immobiel BUS sanering
Infrastructuur en Milieu

Rol

(Bedrijfs)Naam

Contactpersoon/projectleider

Straat Huisnummer Huisletter Toevoeging

Postcode Plaats

Telefoonnummer E-mailadres

1 3 Ondertekening

Hiermee verklaart ondergetekende(n) dat voorgaande naar waarheid is ingevuld en dat de sanering wordt uitgevoerd

conform de voorwaarden van het Besluit en de Regeling uniforme saneringen.

Naam (in blokletters)

3.1 Ondertekening saneerder
(opdrachtgever van de sanering) Datum Plaats

> Indien melding gedaan door gemachtigde
namens saneerder, dient het meldings- Handtekening
formulier tevens ondertekend te worden
door de saneerder en de eigenaar. Ook is het
mogelijk een machtigingsformulier mee te
zenden, waarmee de saneerder en eigenaar
(of eigenaren) de gemachtigde machtigt
voor het indienen en ondertekenen van dit
formulier. Indien er sprake is van meerdere
eigenaren, dienen meerdere machtigings-
documenten overlegd te worden.

Naam (in blokletters)

13.2 Ondertekening eigenaar/erfpachter 1
(indien niet zijnde de saneerder) Datum

3.3 Ondertekening gemachtigde
(indien melding ingevuld door
andere partij dan saneerder)

Plaats

Handtekening

i
NaamJjiokILtters)

  lns.e 1eciny) b eo

Uc„,-. ce”( ek:L" t•-•
Datum Plaats

CD g 10 t'V 1 

Handtekening

•



1.1 Ondertekening machtiging

2. 1 Ondertekening machtiging

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Standaard
machtigingsformulier
BUS formulieren

Eigenaar/erfpachter geeft akkoord aan saneerder

> Indien de saneringslocatie bestaat uit percelen die in eigendom zijn von meerdere eigenaren, kan deze machtiging meerdere keren worden
gebruikt. Iedere eigenaar dient het meldings- of evaluatieformulier danwel het machtigingsdocument te ondertekenen.

naam contactpersoon

Eigenaar/erfpachter van de locatie I 

naam bedrijf

van

naam contactpersoon

I gemeente Leusden geeft aan akkoord te zijn dat I Arnaut de Bruin

naam bedrijf

van I Mourik Groot Ammers optreedt als saneerder van de voorgenomen

naam locatie

werkzaamheden onder een BUS melding op de locatie I Oude Rijksweg te Leusden deellocatie A

Datum

Handtekening

2 Saneerder machtigt een derde partij tot ondertekening en indienen van BUS melding
of evaluatie

naam contactpersoon

I Arnaut de Bruin

naam bedrijf

van Mourik Groot Amrners machtigt

naam contactpersoon

I Bas van der Linden

naam bedrijf

van I Spectrum HSE Technology b.v.

tot het ondertekenen en indienen van het meldingsformulier en/of evaluatieverslag voor een BUS sanering op de locatie

naam locatie

1 Oude Rijksweg te Leusden deellocatie A

Datum

• / 0?-701
Handtekening

•

(2 i? Ve e k,
"(2g.A4-1 C44.)24-11114,,e-1:ee-vvl j

Documentnummer 030019_Ro26_versie 4.1_l_januari_201 2
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Kadaster
Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen

Betreft:

Uw referentie:
Toestandsdatum:

LEUSDEN K 67
Oude Rijksweg LEUSDEN
Mourik
21-7-2017

24-7-2017
10:06:46

Kadastraal object
Kadastrale aanduiding:
Grootte:
Coördinaten:
Omschrijving kadastraal object:
Locatie:

Ontstaan op:

LEUSDEN K 67 
8 a 70 ca
155978-459298
WEGEN
Oude Rijksweg
LEUSDEN
5-10-1987

Publiekrechtelijke beperkingen
Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de
Basisregistratie Kadaster.

Gerechtigde

No niet vo e

EIGENDOM
Gemeente Leusden 
't Erf 1
3831 NA LEUSDEN
Postadres:

Zetel:
KvK-nummer:
Voor de meest actuele naam,

Recht ontleend aan:
Eerst genoemde object in
brondocument:

Postbus: 150
3830 AD LEUSDEN
LEUSDEN
32167695 (Bron: Handelsregister)

zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer.

HYP4 13271/9 reeks UTRECHT d.d. 8-3-2005
LEUSDEN K 67

verwer te ron ocumenten:
HYP4 6389/34 reeks UTRECHT d.d. 17-1-1990
AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
HYP4 6389/35 reeks UTRECHT d.d. 17-1-1990
AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
2BI 577 d.d. 14-2-1990
AKTE M.B.T. RECHTEN ZONDER BEPAALDE
AANWIJZING
HYP4 6621/43 reeks UTRECHT d.d. 6-11-1990
AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
ACG 4147 d.d. 16-9-1991
AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
HYP4 6943/60 reeks UTRECHT d.d. 3-12-1991
AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
HYP4 7004/32 reeks UTRECHT d.d. 4-2-1992
AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
HYP4 9297/6 reeks UTRECHT d.d. 6-11-1996
AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
HYP4 9776/13 reeks UTRECHT d.d. 26-8-1997
AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
HYP4 10204/28 reeks UTRECHT d.d. 7-5-1998
AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN

(Er zijn meer niet (volledig) verwerkte brondocumenten)
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Kadaster

Betreft:

Uw referentie:
Toestandsdatum:

LEUSDEN K 67
Oude Rijksweg LEUSDEN
Mourik
21-7-2017

24-7-2017
10:06:46

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: Mourik

Deze kaart is noordgericht

12345 Perceelnummer

25 Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

Overige topografie

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 24 juli 2017
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente LEUSDEN
Sectie K
Perceel 67

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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Rapport Bodemloket

UT032700096 Oude Rijksweg Deellocatie A N226 te Leusden

Datum: 17-3-2022

Legenda

Locatie

Voortgang onderzoek

Mijnsteengebieden
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RapportUT032700096 Oude Rijksweg Deellocatie A N226 te Leusden
Inhoud

1   Algemeen

1.1   Administratieve gegevens

1.2   Statusinformatie

1.3   Verontreinigende (onderzochte) activiteiten

1.4   Onderzoeksrapporten

1.5   Besluiten

1.6   Saneringsinformatie

1.7   Contactgegevens

2   Disclaimer

1 Algemeen

            

Dit rapport is opgesteld met de gegevens uit http://www.bodemloket.nl.

            

1.1  Administratieve gegevens

Locatienaam: Oude Rijksweg Deellocatie A N226 te Leusden

Identificatiecode volgens bevoegd gezag: UT032700096

Locatiecode gemeentelijk BIS: AA032700096

Adres: Oude Rijksweg   Leusden

Gegevensbeheerder: RUD Utrecht 2.0

Als de gegevensbeheerder de provincie is, kan er bij de gemeente en/of de omgevingsdienst waar de locatie 
onder valt meer informatie beschikbaar zijn.

            

1.2 Statusinformatie

Vervolg: registratie restverontreiniging. 

Omschrijving: Er is de achtergebleven verontreiniging na de sanering (restverontreiniging) geregistreerd in het 
BIS van de overheid, en daarnaast bij het Kadaster.

            

1.3 Verontreinigende (onderzochte) 
activiteiten

Omschrijving Start Eind

onbekend (999999)  onbekend  onbekend

            

1.4 Onderzoeksrapporten

Type Auteur Nummer Datum

            

1.5 Besluiten

Type Kenmerk Datum

Bodemloket Rapport UT032700096 Oude Rijksweg Deellocatie A N226 te Leusden
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beschikking BUS saneringsevaluatie Z/17/617719-637957 2018-01-29

BUS-melding correct aangeleverd Z/17/587232-626332 2017-08-21

            

1.6 Saneringsinformatie

Bovengronds Ondergronds Start Eind

voll. verw., aanvulgrond 

achtergrond

Niet van 

toepassing

2017-08-16

            

1.7 Contact

Gedetailleerde informatie over deze locatie kunt u opvragen 
bij

RUD Utrecht 2.0
bodemloket@rudutrecht.nl

2 Disclaimer

De bodeminformatie omvat alleen informatie die bij de provincie en gemeenten bekend is. Wanneer er geen 
gegevens op de kaart staan kunnen we niet met zekerheid zeggen dat de ondergrond schoon is. Andersom wijzen 
historische bedrijfsactiviteiten op de kaart niet zonder meer op bodemverontreiniging. Om daar duidelijkheid in te 
krijgen moet de bodem verder onderzocht worden.
De inhoud van deze bodeminformatiekaart is met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat de 
informatie verouderd is of onjuistheden bevat. Wij vragen daarvoor uw begrip. Neem voor de meest actuele situatie 
van een locatie contact op met de gegevensbeheerder van de locatie. De contactgegevens van de 
gegevensbeheerder staat hierboven.
 Uw reactie stellen we op prijs. Het geeft ons gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen.
Rijkswaterstaat beheert de website Bodemloket. Vragen over de werking van de website kunt u stellen via onze 
helpdesk: http://www.bodemplus.nl/helpdesk.
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Projectnaam Oude Rijksweg 6-8 Leusden  

Kenmerk 78469  
 

 
 
 
  

  

Foto 1: Afspoelplaats met OBAS Foto 2: Schuur 

 

 
Foto 3: Overzicht woonhuis en schuur Foto 4: Vloer van de schuur 
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Getekend volgens:       NEN 5104

Projectnaam: Oude Rijksweg 6-8 Leusden

Projectcode: 78469

Meetpunt: 01

Boormeester: B. Lenting

Datum: 25-2-2022

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

6

7

beton0

Kernboor

17

Zand, matig fijn, zwak humeus, zwak

siltig, resten beton, zwak

grindhoudend, zwak asfalthoudend,

resten baksteen, geen olie-water

reactie, donker beigebruin,

Edelmanboor60

Zand, matig fijn, matig siltig, matig

roesthoudend, geen olie-water

reactie, donker bruinroest,

Edelmanboor

80

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak

kleiïg, geen olie-water reactie,

donker beigebruin, Edelmanboor

90

Zand, matig fijn, zwak siltig, resten

hout, laagjes grind, geen olie-water

reactie, licht grijscreme, Zuigerboor

200

Zand, matig fijn, zwak siltig, laagjes

roest, geen olie-water reactie
220

Meetpunt: 02

Boormeester: B. Lenting

Datum: 25-2-2022

0

50

1

beton0

Kernboor8

Zand, matig fijn, zwak humeus, zwak

siltig, donker beigebruin,

Edelmanboor

60

Meetpunt: 03

Boormeester: B. Lenting

Datum: 25-2-2022

0

50

1

2

beton0

Kernboor6

Zand, matig grof, zwak siltig, uiterst

grindig, licht beigebruin,

Edelmanboor

20

Zand, matig fijn, zwak humeus, zwak

siltig, donker beigebruin,

Edelmanboor60

Meetpunt: 04

Boormeester: B. Lenting

Datum: 25-2-2022

0

50

1

beton0

Kernboor
5

Kernboor, Ongebroken Metselsteen
15

Zand, matig fijn, zwak humeus, zwak

siltig, donker beigebruin,

Edelmanboor

65

Meetpunt: 05

Boormeester: B. Lenting

Datum: 25-2-2022

0

50

1

2

beton0

Kernboor9

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht

beigebruin, Edelmanboor25

Zand, matig fijn, zwak humeus, zwak

siltig, donker beigebruin,

Edelmanboor

60

Meetpunt: 06

Boormeester: B. Lenting

Datum: 25-2-2022

0

50

1

2

beton0

Kernboor6

Zand, matig fijn, zwak siltig, uiterst

grindig, licht beigebruin,

Edelmanboor

20

Volledig beton ongebroken, Kernboor

30

Zand, matig fijn, zwak humeus, zwak

siltig, donker beigebruin,

Edelmanboor

60



Getekend volgens:       NEN 5104

Projectnaam: Oude Rijksweg 6-8 Leusden

Projectcode: 78469

Meetpunt: 07

Boormeester: B. Lenting

Datum: 25-2-2022

0

50

1

2

beton0

Kernboor6

Zand, matig fijn, zwak siltig, uiterst

grindig, licht beigebruin,

Edelmanboor

20

Zand, matig fijn, zwak humeus, zwak

siltig, donker beigebruin,

Edelmanboor60

Meetpunt: 08

Boormeester: B. Lenting

Datum: 25-2-2022

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, zwak humeus, zwak

siltig, donker beigebruin,

Edelmanboor

50

Meetpunt: 09

Boormeester: B. Lenting

Datum: 25-2-2022

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig

humeus, brokken roest, donker

beigebruin, Edelmanboor

70

Zand, matig fijn, matig siltig, matig

kleiïg, zwak roesthoudend, neutraal

grijsbruin, Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak

grindig, licht grijscreme, Zuigerboor

200

Meetpunt: 10

Boormeester: B. Lenting

Datum: 25-2-2022

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, matig humeus,

matig siltig, donker beigebruin,

Edelmanboor

50

Meetpunt: 11

Boormeester: B. Lenting

Datum: 25-2-2022

0

50

1

grind0

15

Zand, matig fijn, zwak humeus, zwak

siltig, donker beigebruin,

Edelmanboor

60

Meetpunt: 12

Boormeester: B. Lenting

Datum: 25-2-2022

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

gras0

Zand, matig fijn, zwak humeus, zwak

siltig, donker beigebruin,

Edelmanboor

70

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak

roesthoudend, licht bruincreme,

Zuigerboor

200



Getekend volgens:       NEN 5104

Projectnaam: Oude Rijksweg 6-8 Leusden

Projectcode: 78469

Meetpunt: 13

Boormeester: B. Lenting

Datum: 25-2-2022

0

50

100

1

2

3

4

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak

humeus, donker beigebruin,

Edelmanboor

10

Sterk baksteenhoudend, volledig

metselpuin, brokken dakpan, neutraal

roodbruin, Schep

60

Zand, matig fijn, zwak humeus, zwak

siltig, donker beigebruin,

Edelmanboor
80

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak

roesthoudend, licht beigebruin

130
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ANALYSERAPPORT

07.03.2022Datum
35007020Relatienr
1132225Opdrachtnr.

Opdracht   1132225 Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35007020 Ingenieursbureau Land
Uw referentie 78469 Oude Rijksweg 6-8 Leusden
Opdrachtacceptatie 28.02.22

Ingenieursbureau Land 
Bart Mekers
Morsestraat 15
6716 AH Ede

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Geachte heer, mevrouw,

AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121
Klantenservice

Met vriendelijke groet,
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Algemene monstervoorbehandeling

Fracties (sedigraaf)

Klassiek Chemische Analyses

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

PAK (AS3000)

Minerale olie (AS3000/AS3200)

%

% Ds

% Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds

177766 177767 177768 177769

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --

Eenheid
01-1 MM01 MM02 MM03

Opdracht   1132225 Bodem / Eluaat

Voorbehandeling dmv breken (AS3000)

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof

Fractie < 2 µm

Organische stof

Koningswater ontsluiting

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (AS3000)
Zink (Zn)

Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo-(a)-Pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Chryseen
Fenanthreen
Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

S
S
S

S

S

S

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S

   x)

   #)    #)    #)    #)

*) *) *) *)

hb)

hb)

++
++ ++ ++ ++

90,5 90,4 72,5 84,3

2,0 <1,0 4,6 1,8

1,9 3,0   2,7 <0,2

++ ++ ++ ++

80 30 50 <20
<0,20 <0,20 0,27 <0,20

<3,0 <3,0 <3,0 <3,0
5,4 <5,0 12 <5,0

<0,05 <0,05 0,07 <0,05
270 44 53 <10

<1,5 <1,5 <1,5 <1,5
<4,0 <4,0 4,9 <4,0

77 35 69 <20

<0,50   <0,050 <0,050 <0,050
5,4 0,27 0,077 <0,050
6,3 0,28 <0,050 <0,050
2,3 0,21 <0,050 <0,050
3,2 0,17 <0,050 <0,050
6,3 0,27 0,074 <0,050

0,65 0,20 <0,050 <0,050
5,1 0,51 0,17 <0,050
3,6 0,25 <0,050 <0,050

<0,50   <0,050 <0,050 <0,050
34   2,2   0,57   0,35   

210 54 59 <35
<3 <3 <3 <3

177766
177767
177768
177769

25.02.2022
25.02.2022
25.02.2022
25.02.2022

01-1
MM01
MM02
MM03

Monstername Monster beschrijvingMonsternr.
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Minerale olie (AS3000/AS3200)

Polychloorbifenylen (AS3000)

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

177766 177767 177768 177769

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

Eenheid

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.
#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
hb) De rapportagegrens moest verhoogd worden, vanwege een hoge concentratie van een of meerdere verbindingen waardoor een onverdunde 
meting niet mogelijk is.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 28.02.2022
Einde van de analyses:  07.03.2022

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was 
voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121
Klantenservice

01-1 MM01 MM02 MM03

Opdracht   1132225 Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de 
gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden 
met betrekking tot de meetonzekerheid zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie.

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

S
S
S
S
S
S
S
S

*) *) *) *)

*) *) *) *)

*) *) *) *)

*) *) *) *)

*) *) *) *)

*) *) *) *)

*) *) *) *)

   #)    #)    #)    #)

<3 <3 <3 <3
25 <4 <4 <4
56 7 8 <5
59 12 10 <5
40 17 15 <5
24 10 12 <5

8 <5 <5 <5

<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
0,0045 <0,0010 <0,0010 <0,0010

0,011 <0,0010 0,0037 <0,0010
0,0073 <0,0010 <0,0010 <0,0010
0,0078 0,0015 0,0086 <0,0010
0,0052 0,0012 0,0081 <0,0010
0,0011 <0,0010 0,0066 <0,0010

0,038   0,0062   0,029   0,0049   

Het analyseresultaat van PCB 138 is mogelijk overschat vanwege co-elutie met PCB 163
Het organische stof gehalte is gecorrigeerd met het lutum gehalte, indien geen lutum is bepaald dan is gecorrigeerd met een lutum gehalte van 
5,4%.
Het organische stof gehalte is niet gecorrigeerd voor het vrij ijzer gehalte, tenzij dit bepaald is.
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Toegepaste methoden

conform Protocollen AS 3000

conformNEN-EN12880;  AS3000,  AS3200; NEN-EN15934
eigen methode

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200

Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Barium (Ba) Cadmium (Cd) Kobalt (Co)
Koper (Cu) Kwik (Hg) Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Nikkel (AS3000) Zink (Zn)
Koolwaterstoffractie C10-C40 Anthraceen Benzo(a)anthraceen Benzo-(a)-Pyreen Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen Chryseen Fenanthreen Fluorantheen Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7) PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

Droge stof
Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Koningswater ontsluiting Voorbehandeling dmv breken (AS3000) Fractie < 2 µm

Opdracht   1132225 Bodem / Eluaat

*)

: 

: 
: 

: 
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CHROMATOGRAM for Order No. 1132225, Analysis No. 177766, created at 03.03.2022 09:28:10

Monster beschrijving: 01-1

[@ANALYNR_START=177766]
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CHROMATOGRAM for Order No. 1132225, Analysis No. 177767, created at 03.03.2022 09:28:10

Monster beschrijving: MM01

[@ANALYNR_START=177767]
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CHROMATOGRAM for Order No. 1132225, Analysis No. 177768, created at 03.03.2022 09:28:10

Monster beschrijving: MM02
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CHROMATOGRAM for Order No. 1132225, Analysis No. 177769, created at 03.03.2022 08:11:47

Monster beschrijving: MM03
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ANALYSERAPPORT

09.03.2022Datum
35007020Relatienr
1134032Opdrachtnr.

Opdracht   1134032 Water

Opdrachtgever 35007020 Ingenieursbureau Land
Uw referentie 78469 Oude Rijksweg 6-8 Leusden
Opdrachtacceptatie 04.03.22

Ingenieursbureau Land 
Bart Mekers
Morsestraat 15
6716 AH Ede

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Geachte heer, mevrouw,

AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. 31/570788121
Klantenservice

Met vriendelijke groet,
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Metalen (AS3000)

Aromaten (AS3000)

Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l

187643

--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--

Eenheid
01-1-1

Opdracht   1134032 Water

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
m,p-Xyleen
ortho-Xyleen
Som Xylenen (Factor 0,7)

Naftaleen
Styreen

Dichloormethaan
Trichloormethaan (Chloroform)

Tetrachloormethaan (Tetra)
1,1-Dichloorethaan
1,2-Dichloorethaan
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan
Vinylchloride
1,1-Dichlooretheen
Cis-1,2-Dichlooretheen
trans-1,2-Dichlooretheen
Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen 
(Factor 0,7)
Som Dichlooretheen (Factor 0,7)

Trichlooretheen (Tri)
Tetrachlooretheen (Per)

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S

   #)

   #)

   #)

79
<0,20

<2,0
<2,0

<0,050
<2,0
<2,0

4,4
<10

<0,20
<0,20
<0,20
<0,20
<0,10
0,21   

<0,020
<0,20

<0,20
<0,20
<0,10
<0,20
<0,20
<0,10
<0,10
<0,20
<0,10
<0,10
<0,10
0,14   

0,21   
<0,20
<0,10

187643 01-1-1 04.03.2022

Monster beschrijving Monstername MonsternamepuntMonsternr.
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Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

Broomhoudende koolwaterstoffen

Minerale olie (AS3000)

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

187643

--
--
--
--

--

--
--
--
--
--
--
--
--
--

Eenheid

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 04.03.2022
Einde van de analyses:  09.03.2022

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was 
voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. 31/570788121
Klantenservice

01-1-1

Opdracht   1134032 Water

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de 
gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden 
met betrekking tot de meetonzekerheid zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie.

1,1-Dichloorpropaan
1,2-Dichloorpropaan
1,3-Dichloorpropaan
Som Dichloorpropanen (Factor 0,7)

Tribroommethaan (bromoform)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

S
S
S
S

S

S

   #)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

<0,20
<0,20
<0,20
0,42   

<0,20

<50
<10
<10

<5,0
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0
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Toegepaste methoden
eigen methode

Protocollen AS 3100

Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Barium (Ba) Cadmium (Cd) Kobalt (Co) Koper (Cu) Kwik (Hg) Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni)
Zink (Zn) Dichloormethaan Tribroommethaan (bromoform) Benzeen Trichloormethaan (Chloroform)
Tetrachloormethaan (Tetra) Tolueen Ethylbenzeen 1,1-Dichloorethaan m,p-Xyleen ortho-Xyleen
1,2-Dichloorethaan Som Xylenen (Factor 0,7) Naftaleen Styreen 1,1,1-Trichloorethaan 1,1,2-Trichloorethaan
Vinylchloride 1,1-Dichlooretheen Cis-1,2-Dichlooretheen trans-1,2-Dichlooretheen
Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7) Som Dichlooretheen (Factor 0,7) Trichlooretheen (Tri)
Tetrachlooretheen (Per) 1,1-Dichloorpropaan 1,2-Dichloorpropaan 1,3-Dichloorpropaan
Som Dichloorpropanen (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C10-C40

Opdracht   1134032 Water

*): 

: 
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CHROMATOGRAM for Order No. 1134032, Analysis No. 187643, created at 08.03.2022 07:37:22

Monster beschrijving: 01-1-1

[@ANALYNR_START=187643]
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Projectcode: 78469 

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   MM01 MM02 MM03 

Certificaatcode   1132225 1132225 1132225 

Boring(en)   02, 04, 05, 07 09, 10, 11, 12 01, 09, 12, 13 

Traject (m -mv)   0,06 - 0,65 0,00 - 0,60 0,70 - 2,20 

Humus % ds 3,00 2,70 0,20 

Lutum % ds 1,00 4,60 1,80 

Datum van toetsing  8-3-2022 8-3-2022 8-3-2022 

Monsterconclusie  Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

Kobalt  mg/kg ds  <3 <7 -0,04  <3 <6 -0,05  <3 <7 -0,04 

Nikkel  mg/kg ds  <4 <8 -0,41  4,9 11,7 -0,36  <4 <8 -0,41 

Koper  mg/kg ds  <5 <7 -0,22  12 22 -0,12  <5 <7 -0,22 

Zink  mg/kg ds  35 81 -0,1  69 142 0  <20 <33 -0,18 

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 

Cadmium  mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03  0,27 0,43 -0,01  <0,2 <0,2 -0,03 

Barium  mg/kg ds  30 116 (6)  50 146 (6)  <20 <54 (6) 

Kwik  mg/kg ds  <0,05 <0,05 -0  0,07 0,10 -0  <0,05 <0,05 -0 

Lood  mg/kg ds  44 68 0,04  53 79 0,06  <10 <11 -0,08 

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Fenanthreen mg/kg ds  0,2 0,2  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Fluorantheen mg/kg ds  0,51 0,51  0,17 0,17  <0,05 <0,04 

Chryseen mg/kg ds  0,27 0,27  0,074 0,074  <0,05 <0,04 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,27 0,27  0,077 0,077  <0,05 <0,04 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,28 0,28  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,17 0,17  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,25 0,25  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,21 0,21  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

PAK 10 VROM mg/kg ds  2,2 2,2 0,02  0,57 0,57 -0,02  0,35 <0,35 -0,03 

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB (som 7) mg/kg ds  0,0062 0,0207 0  0,029 0,108 0,09  0,0049 <0,0245 0 

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,003  <0,001 <0,004 

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,003  <0,001 <0,004 

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,002  0,0037 0,0137  <0,001 <0,004 

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,003  <0,001 <0,004 

PCB 138 mg/kg ds  0,0015 0,0050  0,0086 0,0319  <0,001 <0,004 

PCB 153 mg/kg ds  0,0012 0,0040  0,0081 0,0300  <0,001 <0,004 

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,002  0,0066 0,0244  <0,001 <0,004 

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 7 (6)  <3 8 (6)  <3 11 (6) 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  54 180 -0  59 219 0,01  <35 <123 -0,01 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <3 7 (6)  <3 8 (6)  <3 11 (6) 

Minerale olie C16 - C20 mg/kg ds  <4 9 (6)  <4 10 (6)  <4 14 (6) 

Minerale olie C20 - C24 mg/kg ds  7 23 (6)  8 30 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C24 - C28 mg/kg ds  12 40 (6)  10 37 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C28 - C32 mg/kg ds  17 57 (6)  15 56 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C32 - C36 mg/kg ds  10 33 (6)  12 44 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C36 - C40 mg/kg ds  <5 12 (6)  <5 13 (6)  <5 18 (6) 

     

OVERIG     

Droge stof %  90,4 90,4 (6)  72,5 72,5 (6)  84,3 84,3 (6) 

Lutum %  <1   4,6   1,8  

Organische stof (humus) % ds  3   2,7   <0,2  

 
 
  



 
 

Projectcode: 78469 

Tabel 2: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   01-1 

Certificaatcode   1132225 

Boring(en)   01 

Traject (m -mv)   0,17 - 0,60 

Humus % ds 1,90 

Lutum % ds 2,00 

Datum van toetsing  8-3-2022 

Monsterconclusie  Overschrijding Achtergrondwaarde 

  Meetw GSSD Index 

   

METALEN   

Kobalt  mg/kg ds  <3 <7 -0,04 

Nikkel  mg/kg ds  <4 <8 -0,41 

Koper  mg/kg ds  5,4 11,2 -0,19 

Zink  mg/kg ds  77 183 0,07 

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0 

Cadmium  mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03 

Barium  mg/kg ds  80 310 (6) 

Kwik  mg/kg ds  <0,05 <0,05 -0 

Lood  mg/kg ds  270 425 0,78 

   

PAK   

Naftaleen mg/kg ds  <0,5 0,4 (41) 

Anthraceen mg/kg ds  <0,5 0,4 (41) 

Fenanthreen mg/kg ds  0,65 0,65 

Fluorantheen mg/kg ds  5,1 5,1 

Chryseen mg/kg ds  6,3 6,3 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  5,4 5,4 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  6,3 6,3 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  3,2 3,2 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  3,6 3,6 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  2,3 2,3 

PAK 10 VROM mg/kg ds  34 34 0,83 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,038 0,188 0,17 

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,004 

PCB 52 mg/kg ds  0,0045 0,0225 

PCB 101 mg/kg ds  0,011 0,055 

PCB 118 mg/kg ds  0,0073 0,0365 

PCB 138 mg/kg ds  0,0078 0,0390 

PCB 153 mg/kg ds  0,0052 0,0260 

PCB 180 mg/kg ds  0,0011 0,0055 

   

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 11 (6) 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  210 1050 0,18 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <3 11 (6) 

Minerale olie C16 - C20 mg/kg ds  25 125 (6) 

Minerale olie C20 - C24 mg/kg ds  56 280 (6) 

Minerale olie C24 - C28 mg/kg ds  59 295 (6) 

Minerale olie C28 - C32 mg/kg ds  40 200 (6) 

Minerale olie C32 - C36 mg/kg ds  24 120 (6) 

Minerale olie C36 - C40 mg/kg ds  8 40 (6) 

   

OVERIG   

Droge stof %  90,5 90,5 (6) 

Lutum %  2  

Organische stof (humus) % ds  1,9  

 
 
 

  



 
 

Projectcode: 78469 

  
------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
<=T : Kleiner of gelijk aan Tussenwaarde 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
41 : Verhoogde rapportagegrens geconstateerd door BoToVa service 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 - 

 
 
 
 

Tabel 3: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

   AW WO IND I 

   

METALEN   

Cadmium  mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

Kobalt  mg/kg ds  15 35 190 190 

Koper  mg/kg ds  40 54 190 190 

Kwik  mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

Lood  mg/kg ds  50 210 530 530 

Molybdeen  mg/kg ds  1,5 88 190 190 

Nikkel  mg/kg ds  35 39 100 100 

Zink  mg/kg ds  140 200 720 720 

   

PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 
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Tabel 4: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster  01-1-1 

Datum  4-3-2022 

Filterdiepte (m -mv)  1,20 - 2,20 

Datum van toetsing  11-3-2022 

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde 

  Meetw GSSD Index 

   

METALEN   

Kobalt  µg/l  <2 <1  -0,23 

Nikkel  µg/l  4,4 4,4  -0,18 

Koper  µg/l  <2 <1  -0,23 

Zink  µg/l  <10 <7  -0,08 

Molybdeen  µg/l  <2 <1  -0,01 

Cadmium  µg/l  <0,2 <0,1  -0,05 

Barium  µg/l  79 79  0,05 

Kwik  µg/l  <0,05 <0,04  -0,06 

Lood  µg/l  <2 <1  -0,23 

   

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

  

Benzeen µg/l  <0,2 <0,1  -0 

Ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1  -0,03 

Tolueen µg/l  <0,2 <0,1  -0,01 

Xylenen (som) µg/l  0,21 <0,21  0 

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

ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1  

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  <0,2 <0,1  -0,02 

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   <0,77 (2,14) 

   

PAK   

Naftaleen µg/l  <0,02 <0,01  0 

PAK 10 VROM -   <0,00020 (11) 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1  

1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1  

Dichloorpropaan µg/l   <0,42  -0 

cis + trans-1,2-
Dichlooretheen 

µg/l  0,21 <0,14  0,01 

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

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

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

Dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1  0 

Trichloormethaan 
(Chloroform) 

µg/l  <0,2 <0,1  -0,01 

Tribroommethaan 
(bromoform) 

µg/l  <0,2 <0,1 (14) 

Tetrachloormethaan 
(Tetra) 

µg/l  <0,1 <0,1  0,01 

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

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

1,2-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1  

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

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

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

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  <0,1 <0,1  0 

Vinylchloride µg/l  <0,2 <0,1  0,03 

   

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C12 µg/l  <10 7 (6) 

Minerale olie C10 - C40 µg/l  <50 <35  -0,03 

Minerale olie C12 - C16 µg/l  <10 7 (6) 

Minerale olie C16 - C20 µg/l  <5 4 (6) 

Minerale olie C20 - C24 µg/l  <5 4 (6) 



 
 

Projectcode: 78469 

Watermonster  01-1-1 

Datum  4-3-2022 

Filterdiepte (m -mv)  1,20 - 2,20 

Datum van toetsing  11-3-2022 

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde 

Minerale olie C24 - C28 µg/l  <5 4 (6) 

Minerale olie C28 - C32 µg/l  <5 4 (6) 

Minerale olie C32 - C36 µg/l  <5 4 (6) 

Minerale olie C36 - C40 µg/l  <5 4 (6) 

   

OVERIG   

som dichloorpropaan-
isomeren 

µg/l  0,42   

 
 
 

  
------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Streefwaarde 
8,88 : > Streefwaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
>T : Groter dan Tussenwaarde 
11 : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie 
14 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - S) / (I - S) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 - 
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Tabel 5: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

   S S Diep Indicatief I 

   

METALEN   

Barium  µg/l  50 200  625 

Cadmium  µg/l  0,4 0,06  6 

Kobalt  µg/l  20 0,7  100 

Koper  µg/l  15 1,3  75 

Kwik  µg/l  0,05 0,01  0,3 

Lood  µg/l  15 1,7  75 

Molybdeen  µg/l  5 3,6  300 

Nikkel  µg/l  15 2,1  75 

Zink  µg/l  65 24  800 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN   

Benzeen µg/l  0,2   30 

Ethylbenzeen µg/l  4   150 

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  6   300 

Tolueen µg/l  7   1000 

Xylenen (som) µg/l  0,2   70 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l    150 

   

PAK   

Naftaleen µg/l  0,01   70 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  0,01   300 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  0,01   130 

1,1-Dichloorethaan µg/l  7   900 

1,1-Dichlooretheen µg/l  0,01   10 

1,2-Dichloorethaan µg/l  7   400 

cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  0,01   20 

Dichloormethaan µg/l  0,01   1000 

Dichloorpropaan µg/l  0,8   80 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  0,01   40 

Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  0,01   10 

Tribroommethaan (bromoform) µg/l     630 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  24   500 

Vinylchloride µg/l  0,01   5 

Trichloormethaan (Chloroform) µg/l  6   400 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 µg/l  50   600 
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1. Aanleiding en doel 
Initiatiefnemer heeft een aanvraag in voorbereiding voor sloop van de woning Oude Rijks-
weg 6 en de bedrijfsgebouwen van Oude Rijksweg 8. Plan is om twee nieuwe vrijstaande 
woningen terug te bouwen. Hiervoor is o.a. een akoestisch onderzoek naar wegverkeer 
noodzakelijk. AWG Geluidadvies bv is gevraagd dit onderzoek uit te voeren. Het onderzoek 
levert informatie voor een eventuele procedure hogere grenswaarde en gegevens voor de 
onderbouwing in de milieuparagraaf bij het plan. 
 

2. Beschrijving situatie  
De planlocatie ligt aan de westzijde van Leusden-Zuid en ten westen van de Oude Rijks-
weg (N226). In de huidige situatie zijn er bedrijfsgebouwen en een woning aanwezig. Plan 
is deze te slopen en twee nieuwe woningen en een bijgebouw te realiseren. Hiervoor is 
een planwijziging nodig en heeft de gemeente een akoestisch onderzoek gevraagd. Het 
plan ligt binnen de geluidzones van infrastructuur. Het akoestisch onderzoek moet duidelijk 
maken of het plan binnen de wettelijke kaders is te realiseren. 
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3. Geluid in de leefomgeving 
Geluid werkt door in veel beleidsterreinen, zoals ruimtelijke ordening en verkeer en ver-
voer. Vrijwel elke ruimtelijke ontwikkeling heeft consequenties voor het geluid, terwijl om-
gekeerd, geluidswetgeving consequenties heeft voor veel ruimtelijke ontwikkelingen. Het al 
vroeg in de planontwikkeling als een ontwerpvariabele meenemen van milieuaspecten kan 
helpen te voorkomen dat er nieuwe geluidknelpunten ontstaan of dat ruimtelijke plannen 
achteraf moeten worden bijgesteld of afgeblazen. 
 

4. Wettelijk kader 
Dit hoofdstuk gaat in op de wettelijke aspecten van geluid in bestemmingsplannen. 

4.1 Wet geluidhinder algemeen 
De Wet geluidhinder (Wgh) geeft regels wanneer een akoestisch onderzoek moet worden 
uitgevoerd en waar dit aan moet voldoen. Een aantal belangrijke aspecten zijn: 
 Bij een voorgenomen wijziging van een plan binnen een geluidzone is een akoestisch 

onderzoek noodzakelijk. Bij hogere geluidbelasting dan de voorkeurswaarde kan een 
hogere grenswaarde nodig zijn.  

 De bevoegdheid voor het vaststellen van een hogere waarde ligt in de meeste gevallen 
bij de gemeente, met in het akoestisch onderzoek verplichte aandacht voor mogelijke 
maatregelen en de motivatie. 

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

 Het ontwerpbesluit voor het vaststellen van hogere waarden moet tegelijk met het ont-
werpbestemmingsplan ter inzage worden gelegd. De ter inzage termijn is in alle geval-
len 6 weken.  

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

4.2 Relatie ruimtelijk plan en Wet geluidhinder 
Op grond van de Wet geluidhinder (Wgh) ligt rond iedere weg een zone (art.74). Dit geldt 
niet voor woonerven en 30 km/uur wegen. Ook de ruimte boven en onder de weg behoren 
tot de zone. Bij aanleg van een nieuwe weg geldt de zone vanaf het moment dat de weg in 
een ontwerp bestemmingsplan is opgenomen. 
 
In de Wgh is geregeld dat bij een planwijziging een akoestisch onderzoek de gevolgen voor 
geluidgevoelige objecten binnen de zone in beeld moet brengen. Uitgangspunt is dat voor 
alle woningen/woonfuncties binnen de zone de hoogste toelaatbare geluidbelasting van 
Lden=48 dB voor wegverkeer en Lden=55 dB voor railverkeer wordt gerealiseerd (voorkeurs-
grenswaarde).  
 
In deze situatie zijn de volgende wettelijke zones van toepassing: 

Weg type Zone 

Arnhemseweg (N226) Binnenstedelijk 2 rijbanen 200m 

Oude Rijksweg  Doodlopend Geen 

Treekerweg Binnenstedelijk 2 rijbanen 200m 

Maanweg 30 km gebied Geen 
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Voordat toetsing aan de Wet plaatsvindt, mag conform art. 110g Wgh een aftrek worden 
toegepast voor het stiller worden van het verkeer. De toe te passen aftrek bedraagt: 
 

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

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

50/60 km/uur   5 dB 

 
Bij hogere waarden moet uit akoestisch onderzoek blijken welke maatregelen nodig zijn om 
wel aan de voorkeursgrenswaarde te voldoen. Als maatregelen niet mogelijk of onvoldoen-
de doeltreffend zijn kan een ontheffing worden verleend. De maximale ontheffing voor 
nieuwe woningen in de plansituatie is weergegeven in onderstaande tabel: 
 
          Maximale hogere waarden woningen 

Bron Gebied Max. hogere waarde 

Wegen 
Binnenstedelijk gebied 

     vervangende nieuwbouw 

63 dB 

68 dB 

Wegen 
Buitenstedelijk gebied 

vervangende nieuwbouw 

53 dB 

58 dB 

Spoorbaan  68 dB 

 
In deze situatie ligt het plan binnen de bebouwde kom. Het wegdek van de N226 heeft een 
geluidreducerende deklaag. Op de overige wegen ligt standaard DAB. Het betreft deels 
vervangende nieuwbouw. De maximale ontheffing voor het wegverkeer bedraagt dan 63-
68 dB.  

4.3 Bouwbesluit 
Als maatregelen aan de bron of overdracht onvoldoende effectief zijn, dient de uitwendige 
scheidingsconstructie van de geluidbelaste gevel te worden aangepast. Hierbij geldt in ge-
val van nieuwebouw het Bouwbesluit, art. 3.2: de karakteristieke geluidwering GA;k van de 
uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied binnen een nieuw te bouwen wo-
ning moet voldoen aan de eis, dat deze groter of gelijk is aan de waarde van het verschil 
tussen de uitwendige geluidbelasting zonder aftrek art. 110g Wgh en een binnenniveau 
van 33 dB met een minimum van 20 dB.  
 
De geluidwering van de gevel van een verblijfsruimte (welke onderdeel uitmaakt van een 
verblijfsgebied), mag 2 dB lager zijn dan de geluidwering van de gevel van het betreffende 
verblijfsgebied. 
 

4.4 Gemeentelijk geluidbeleid 
De gemeente Leusden heeft geluidbeleid vastgesteld. Uitgangspunt van het gemeentelijk 
beleid is dat hogere grenswaarden zoveel mogelijk moeten worden voorkomen. Als de 
maatregelen onvoldoende effect sorteren kan de gemeente onder voorwaarden een hoge-
re grenswaarde vaststellen. Uitgangspunt is dan dat maatregelen in bron en overdracht 
niet of niet in redelijkheid zijn te treffen.  
 
De gemeente hecht verder aan een geluidluwe gevel en een goed binnenniveau.  
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5. Reken- en meetmethode 
In deze situatie is gerekend conform het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012 
(RMG2012/rev.2019). De gegevens zijn hiertoe ingevoerd in het programma Winhavik van 
bureau DirActivitySoftware (v9.1.1). Dit programma maakt gebruik van het dBVision reken-
hart SRMII v.16 voor Weg- en Railverkeer en Indus10 voor Industrielawaai. In de bijlagen 
is ter beperking van de hoeveelheid papier een selectie van de belangrijkste invoergege-
vens opgenomen. Meer detailinformatie is op verzoek leverbaar.  
 
De GGD heeft een methode ontwikkeld om via een zogenaamde GES (gezondheidef-
fectscreening) aan te geven wat de geluidskwaliteit in een leefomgeving is. Dit gebeurt in 
de zogenaamde GES score. Deze loopt van 0 t/m 8. Waarbij een score 0 zeer goed is en 
een score van 8 zeer onvoldoende. De GES scores verschillen per hinderbron.  
 
Onderstaand zijn de scores voor wegverkeer weergegeven. Bij de presentatie van de re-
kenresultaten is aansluiting gezocht bij de GES systematiek. 
 
 Geluidbelasting en GES scores voor wegverkeer 

Geluidsbelasting Ernstig  
gehin-
derden 

(%) 

Geschatte 
geluidbelasting 

LAeq,23-7h 
dB 

Ernstig 
Slaapver-
stoorden 

(%) 

GES-
score 

Kwalificatie Kleur 
Akoestisch  
onderzoek Lden 

dB 
Letm 
dB(A) 

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

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

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

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

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

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

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

> 73 > 75 > 31 > 63 > 14 8 Zeer  
onvoldoende 
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5.1 Verkeersgegevens 
Een akoestisch onderzoek moet zo nauwkeurig mogelijk de toekomstige geluidbelasting 
aanduiden (binnen 10 jaar te verwachten) 
 
Voor het akoestisch onderzoek met betrekking tot dit plan is gebruik gemaakt van informa-
tie van de gemeente Leusden voor 2030 en van gegevens van de provincie Utrecht. Voor 
peiljaar 2032 is gerekend met een autonome groei van 1.5% per jaar. 
 
Een overzicht van de gehanteerde verkeersgegevens is weergegeven in onderstaande ta-
bel: 
 
Tabel 1: Verkeersgegevens  

Wegvak 
Etmaalintensiteit Gemiddelde uurintensiteit Voertuigverdeling in % 

2030 2032 Periode % Aantal LV MV ZV 

Arnhemseweg 
(N226) 

SMA-NL 8G+ 

50  km/uur 

15.899 16.380 

Dag 

Avond 

Nacht 

6.80 

3.00 

0.80 

1.114 

491 

131 

92.10 

96.64 

91.57 

5.36 

2.69 

4.82 

2.54 

0.67 

3.61 

Treekerweg 

DAB  

50  km/uur 

614 633 

Dag 

Avond 

Nacht 

6.70 

3.22 

0.84 

42 

20 

5 

95.20 

96.80 

93.20 

3.40 

2.30 

4.80 

1.40 

0.90 

2.00 

Maanweg 

DAB  

30  km/uur 

703 724 

Dag 

Avond 

Nacht 

6.63 

3.35 

0.60 

48 

24 

6 

89.80 

91.30 

87.00 

9.90 

8.40 

12.40 

0.30 

0.30 

0.60 

 
De Maanweg is 30km gebied en is alleen uit oogpunt van een goede ruimtelijke ordening 
meegenomen in de berekening. 
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6. Rekenresultaten  
In de figuren en uitdraai in de bijlagen zijn de rekenresultaten weergegeven. Een samen-
vatting staat in onderstaande tabel. De waarneempunten zijn ingevoerd op diverse hoogtes 
corresponderend met de gebouwlaaghoogtes. Ook de eventuele cumulatie van de wegen 
is in beeld gebracht (zonder aftrek) en de benodigde geluidwering om een binnenniveau 
van 33 dB te realiseren. 
 
Tabel 2: Geluidbelasting Lden in dB vanwege het verkeer op gevels van Oude Rijksweg 6-

8 Leusden (incl. aftrek ex art. 110g Wgh).  
 Lcum: Cumulatieve geluidbelasting in dB conform RMG2012 zonder aftrek.  
 GA;K: Benodigde karakteristieke geluidwering. 

Won. Gevel Hoogte N226 Treekerweg  Lcum   GA;k  
1 Noord 1.5m 38 27 43 20 
  4.5m 39 28 45 20 
 Oost 1.5m 38 7 43 20 
  4.5m 40 11 45 20 
 Zuid 1.5m 34 23 39 20 
  4.5m 35 25 40 20 
 West 1.5m 21 30 35 20 
  4.5m 25 31 37 20 

2 Noord 1.5m 45 21 50 20 
  4.5m 47 22 52 20 
 Oost 1.5m 44 13 49 20 
  4.5m 47 11 52 20 
 Zuid 1.5m 30 19 36 20 
  4.5m 36 20 42 20 
 West 1.5m 36 23 42 20 
  4.5m 36 25 43 20 

 
Uit de resultaten blijkt dat de geluidbelasting vanwege de alle wegen voldoet aan de voor-
keursgrenswaarde van Lden=48 dB en incl. aftrek ex art. 110g Wgh (GES score Goed).  
 
Daarmee past het plan in het gemeentelijke geluidbeleid. Een hogere grenswaarde is niet 
nodig. 
 
De vereiste karakteristieke geluidwering van de moet voldoen aan de minimale eis uit het 
Bouwbesluit van GA;k=20 dB.  
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7. Samenvatting en conclusies 
 Initiatiefnemer heeft een aanvraag in voorbereiding voor sloop van de bestaande wo-

ning en de bedrijfsbebouwing op Oude Rijksweg 6-8 te Leusden-Zuid en realisatie van 
twee nieuwe vrijstaande woningen. Hiervoor is een planwijziging noodzakelijk.  
 

 Het plan valt binnen de 200 m brede geluidzones van de Arnhemseweg (N226) en de 
Treekerweg. De verkeersgegevens zijn verkregen van de gemeente Leusden en de 
provincie Utrecht voor peiljaar 2030. Er is gerekend met een autonome groei van 1.5% 
per jaar. Voor 2032 is de intensiteit dan 16.380 en 633 op resp. de N226 en de 
Treekerweg. Het wegdek van de N226 bestaat uit geluidreducerend SMA-NL 8G+ en 
op de Treekerweg ligt standaard DAB. De maximum snelheid bedraagt 50 km/uur.   

 
 De geluidbelasting op de gevels van de woningen voldoet vanwege beide wegen aan 

de voorkeursgrenswaarde van Lden=48 dB en incl. aftrek ex art. 110g Wgh, (GES score 
Goed). 

 
 Een hogere grenswaarde is niet nodig. Het plan is binnen het gemeentelijke geluidbe-

leid realiseerbaar.  
 

 De karakteristieke geluidwering van de gevels moet voldoen aan de minimale eis uit het 
Bouwbesluit van GA;k=20 dB. 

 

 Verkeersgeluid vormt hiermee geen belemmering voor realisatie van het plan.  
 

 

Bijlagen 
1. Situatieschets 
2. Figuren met rekenresultaten 
3. Uitdraai invoergegevens 
4. Verkeersgegevens 
 
 
 



   

   

 

 
Bijlage 1  

 
Situatieschets 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   

   

 
 

 
 

 
Woning 1 



   

   

 
 
 

 
Woning 2 

 



   

   

 
 

Bijlage 2  
 
 

Figuren met rekenresultaten 



Bijdrage Arnhemseweg (N226) 2032

Fig.1: Geluidbelasting Lden in dB

Incl. aftrek ex art. 110g Wgh

Hw=1.5 en 4.5m

Transformatie Oude Rijksweg 6 en 8 Leusden

0 751 : 750

VL(aftrek per wnp per weg RMG2012/2014 art 3.4) [Lden] grp:1

>= 5

>= 10

>= 48.4

>= 52.4
>= 57.4

>= 62.4

>= 67.4

bodemabsorptie
bebouwing

rijlijn

waarneempunt gevel

objecten

WinHavik 9.1.1(build 0) (c) dirActivity-software    VL(aftrek per wnp per weg RMG2012/2014 art 3.4) [Lden] grp:1 OudeRw6.mdb



Bijdrage Treekerweg 2032

Fig.2: Geluidbelasting Lden in dB

Incl. aftrek ex art. 110g Wgh

Hw=1.5 en 4.5m

Transformatie Oude Rijksweg 6 en 8 Leusden

0 751 : 750

VL(aftrek per wnp per weg RMG2012/2014 art 3.4) [Lden] grp:3

>= 5

>= 10

>= 48.4

>= 52.4
>= 57.4

>= 62.4

>= 67.4

bodemabsorptie
bebouwing

rijlijn

waarneempunt gevel

objecten

WinHavik 9.1.1(build 0) (c) dirActivity-software    VL(aftrek per wnp per weg RMG2012/2014 art 3.4) [Lden] grp:3 OudeRw6.mdb



Bijdrage alle wegen

Fig.3: Cumulatieve geluidbelasting Lcum in dB

zonder aftrek

Hw=1.5 en 4.5m

Transformatie Oude Rijksweg 6 en 8 Leusden

0 751 : 750

bodemabsorptie
bebouwing

rijlijn

waarneempunt gevel

objecten

WinHavik 9.1.1(build 0) (c) dirActivity-software    CUMUL(aftrek per wnp per weg RMG2012/2014 art 3.4) OudeRw6.mdb



   

   

 
 
 
 

Bijlage 3  
 

Uitdraai invoergegevens 
 
 

 
 
 

 
 
 



1AWG Geluidadvies

eerste situatiesituatie:

Projectgegevens

uitsnede: basismodel

Transformatie Oude Rijksweg 6 en 8 Leusdenprojectnaam:

Teus'Adviesopdrachtgever:

AWGadviseur:

911databaseversie:

100

01-04-2022

1

2

5

17.2.0 (build2)

09:56

verkeerslawaai

2

%

graden

graden

graden

þ
þ

per wnp per weg RMG2012/2014 art 3.4

srmii17;rekenhart17;rmg2019

aut. berekening gemiddeld maaiveld:

standaard bodemabsorptie:

rekenresultaat binnengelezen (datum):

maximum aantal reflecties:

minimum zichthoek reflecties:

maximum sectorhoek:

rekenhart:

rekenresultaat binnengelezen (tijd):

omschrijving

alleen absorptiegebieden( geen hz-lijnen):

vaste sectorhoek:

methode aftrek110g:
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2AWG Geluidadvies

Bebouwing

nr adres reflectie kenmerkz,gem m,gem lengte

2 80 dxf:08.0 0.0 64

3 80 dxf:08.0 0.0 57

4 80 dxf:08.0 0.0 36

5 80 dxf:08.0 0.0 31

6 80 dxf:08.0 0.0 74

7 80 dxf:03.0 0.0 66

8 80 dxf:08.0 0.0 24

9 80 dxf:08.0 0.0 45

13 80 dxf:012.0 0.0 115

14 80 dxf:08.0 0.0 15

22 80 dxf:08.0 0.0 22

28 80 dxf:08.0 0.0 27

35 80 dxf:08.0 0.0 20

36 80 dxf:08.0 0.0 46

37 80 dxf:08.0 0.0 19

39 80 dxf:08.0 0.0 54

41 80 dxf:08.0 0.0 52

42 80 dxf:08.0 0.0 64

43 80 dxf:08.0 0.0 57

49 80 dxf:08.0 0.0 67

50 80 dxf:08.0 0.0 34

55 80 dxf:08.0 0.0 36

62 80 dxf:07.0 0.0 53

67 80 dxf:08.0 0.0 62

69 80 dxf:08.0 0.0 49

74 80 dxf:08.0 0.0 15

85 80 dxf:08.0 0.0 40

87 80 dxf:08.0 0.0 48

88 80 dxf:08.0 0.0 49

91 80 dxf:08.0 0.0 8

99 80 dxf:06.0 0.0 25

100 80 dxf:03.0 0.0 18

101 80 dxf:08.0 0.0 43

102 80 dxf:08.0 0.0 29

103 80 dxf:08.0 0.0 43

107 80 dxf:012.0 0.0 164

108 80 dxf:08.0 0.0 23

109 80 dxf:08.0 0.0 56

112 80 dxf:08.0 0.0 23

113 80 dxf:08.0 0.0 27

114 80 dxf:08.0 0.0 29

115 80 dxf:08.0 0.0 23

116 80 dxf:08.0 0.0 53

117 80 dxf:08.0 0.0 31

119 80 dxf:08.0 0.0 25

120 80 dxf:08.0 0.0 63

121 80 dxf:08.0 0.0 54
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3AWG Geluidadvies

nr adres reflectie kenmerkz,gem m,gem lengte

122 80 dxf:08.0 0.0 24

128 80 dxf:08.0 0.0 12

131 80 dxf:08.0 0.0 50

132 80 dxf:04.0 0.0 45

133 80 dxf:08.0 0.0 35

136 80 dxf:08.0 0.0 45

138 80 dxf:08.0 0.0 60

139 80 dxf:08.0 0.0 40

154 80 dxf:08.0 0.0 33

156 80 dxf:08.0 0.0 23

158 80 dxf:08.0 0.0 61

160 80 dxf:08.0 0.0 23

161 80 dxf:08.0 0.0 23

162 80 dxf:08.0 0.0 20

165 80 dxf:08.0 0.0 15

172 80 dxf:08.0 0.0 16

225 80 dxf:08.0 0.0 61

442 808.0 0.0 35

443 803.0 0.0 23

444 803.0 0.0 61

445 808.0 0.0 59

446 806.0 0.0 36

447 803.0 0.0 12

448 808.0 0.0 34

449 803.0 0.0 11

450 808.0 0.0 36

451 803.0 0.0 70

452 808.0 0.0 22

453 808.0 0.0 26

454 807.5 0.0 41

455 808.0 0.0 48

456 806.0 0.0 31

457 805.0 0.0 25
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Waarneempunten met rekenresultaten

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

( )̂ VL: ex. optrektoeslag

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

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

af af

1 W1-N gevel VL 43.1738.76 33.541 1.5 42.68 38.76 33.5442.68 43 44totaal (0) 43.54
VL 44.5840.14 34.961 4.5 44.10 40.14 34.9644.10 45 45totaal (0) 44.96
VL 42.7138.26 33.071 1.5 42.25 38.26 33.0742.25 38 38Arnhemseweg (N226) (1) 5 43.07 5
VL 44.2339.76 34.591 4.5 43.77 39.76 34.5943.77 39 40Arnhemseweg (N226) (1) 5 44.59 5
VL 25.0620.93 15.781 1.5 24.12 20.93 15.7824.12 20 21Maanweg (2) 5 25.78 5
VL 25.8821.74 16.621 4.5 24.94 21.74 16.6224.94 21 22Maanweg (2) 5 26.62 5
VL 32.4428.35 22.921 1.5 31.70 28.35 22.9231.70 27 28Treekerweg (3) 5 32.92 5
VL 32.6928.59 23.181 4.5 31.96 28.59 23.1831.96 28 28Treekerweg (3) 5 33.18 5

0.0 0.0

2 W1-O gevel VL 42.9638.50 33.321 1.5 42.49 38.50 33.3242.49 43 43totaal (0) 43.32
VL 44.6640.19 35.031 4.5 44.19 40.19 35.0344.19 45 45totaal (0) 45.03
VL 42.9138.45 33.271 1.5 42.45 38.45 33.2742.45 38 38Arnhemseweg (N226) (1) 5 43.27 5
VL 44.6040.13 34.971 4.5 44.14 40.13 34.9744.14 40 40Arnhemseweg (N226) (1) 5 44.97 5
VL 22.7218.56 13.471 1.5 21.76 18.56 13.4721.76 18 18Maanweg (2) 5 23.47 5
VL 25.6921.55 16.431 4.5 24.74 21.55 16.4324.74 21 21Maanweg (2) 5 26.43 5
VL 12.388.14 2.971 1.5 11.61 8.14 2.9711.61 7 8Treekerweg (3) 5 12.97 5
VL 16.0811.88 6.641 4.5 15.32 11.88 6.6415.32 11 12Treekerweg (3) 5 16.64 5

0.0 0.0

3 W1-Z gevel VL 39.0334.63 29.411 1.5 38.53 34.63 29.4138.53 39 39totaal (0) 39.41
VL 40.4436.02 30.821 4.5 39.94 36.02 30.8239.94 40 41totaal (0) 40.82
VL 38.5234.07 28.871 1.5 38.05 34.07 28.8738.05 34 34Arnhemseweg (N226) (1) 5 38.87 5
VL 39.9035.44 30.261 4.5 39.43 35.44 30.2639.43 35 35Arnhemseweg (N226) (1) 5 40.26 5
VL 23.3419.24 14.041 1.5 22.40 19.24 14.0422.40 18 19Maanweg (2) 5 24.04 5
VL 23.4819.37 14.181 4.5 22.54 19.37 14.1822.54 18 19Maanweg (2) 5 24.18 5
VL 28.3324.24 18.811 1.5 27.60 24.24 18.8127.60 23 24Treekerweg (3) 5 28.81 5
VL 30.3026.21 20.781 4.5 29.57 26.21 20.7829.57 25 26Treekerweg (3) 5 30.78 5

0.0 0.0

4 W1-W gevel VL 35.4231.27 25.891 1.5 34.72 31.27 25.8934.72 35 36totaal (0) 35.89
VL 36.5732.38 27.031 4.5 35.89 32.38 27.0335.89 37 37totaal (0) 37.03
VL 26.3821.80 16.771 1.5 25.93 21.80 16.7725.93 21 22Arnhemseweg (N226) (1) 5 26.77 5
VL 29.8625.32 20.241 4.5 29.40 25.32 20.2429.40 25 25Arnhemseweg (N226) (1) 5 30.24 5
VL 10.005.74 .831 1.5 9.02 5.74 .839.02 5 6Maanweg (2) 5 10.83 5
VL 1.66-2.58 -7.531 4.5 .68 -2.58 -7.53.68 -3 -3Maanweg (2) 5 2.47 5
VL 34.8330.74 25.311 1.5 34.09 30.74 25.3134.09 30 30Treekerweg (3) 5 35.31 5
VL 35.5331.43 26.011 4.5 34.79 31.43 26.0134.79 31 31Treekerweg (3) 5 36.01 5

0.0 0.0

5 W2-N gevel VL 49.8145.37 40.171 1.5 49.34 45.37 40.1749.34 50 50totaal (0) 50.17
VL 52.2447.78 42.611 4.5 51.77 47.78 42.6151.77 52 53totaal (0) 52.61
VL 49.7545.30 40.111 1.5 49.28 45.30 40.1149.28 45 45Arnhemseweg (N226) (1) 5 50.11 5
VL 52.1947.72 42.551 4.5 51.72 47.72 42.5551.72 47 48Arnhemseweg (N226) (1) 5 52.55 5
VL 29.3025.18 20.011 1.5 28.36 25.18 20.0128.36 24 25Maanweg (2) 5 30.01 5
VL 31.5027.38 22.231 4.5 30.56 27.38 22.2330.56 27 27Maanweg (2) 5 32.23 5
VL 26.3422.24 16.831 1.5 25.61 22.24 16.8325.61 21 22Treekerweg (3) 5 26.83 5
VL 27.3123.20 17.811 4.5 26.57 23.20 17.8126.57 22 23Treekerweg (3) 5 27.81 5

0.0 0.0

6 W2-O gevel VL 49.3144.86 39.671 1.5 48.84 44.86 39.6748.84 49 50totaal (0) 49.67
VL 51.8247.36 42.191 4.5 51.35 47.36 42.1951.35 52 52totaal (0) 52.19
VL 49.2644.81 39.621 1.5 48.80 44.81 39.6248.80 44 45Arnhemseweg (N226) (1) 5 49.62 5
VL 51.7847.31 42.141 4.5 51.31 47.31 42.1451.31 47 47Arnhemseweg (N226) (1) 5 52.14 5
VL 29.0924.97 19.821 1.5 28.15 24.97 19.8228.15 24 25Maanweg (2) 5 29.82 5
VL 31.5627.43 22.291 4.5 30.62 27.43 22.2930.62 27 27Maanweg (2) 5 32.29 5
VL 17.5613.45 8.061 1.5 16.82 13.45 8.0616.82 13 13Treekerweg (3) 5 18.06 5
VL 15.7911.64 6.321 4.5 15.04 11.64 6.3215.04 11 11Treekerweg (3) 5 16.32 5

0.0 0.0

7 W2-Z gevel VL 35.5931.08 25.991 1.5 35.12 31.08 25.9935.12 36 36totaal (0) 35.990.0 0.0
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5AWG Geluidadvies

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

( )̂ VL: ex. optrektoeslag

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

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

af af

VL 41.5637.09 31.931 4.5 41.09 37.09 31.9341.09 42 42totaal (0) 41.93
VL 35.2330.68 25.631 1.5 34.78 30.68 25.6334.78 30 31Arnhemseweg (N226) (1) 5 35.63 5
VL 41.4536.97 31.821 4.5 40.99 36.97 31.8240.99 36 37Arnhemseweg (N226) (1) 5 41.82 5
VL 10.386.14 1.201 1.5 9.41 6.14 1.209.41 5 6Maanweg (2) 5 11.20 5
VL 13.939.73 4.721 4.5 12.96 9.73 4.7212.96 9 10Maanweg (2) 5 14.72 5
VL 24.3820.28 14.861 1.5 23.64 20.28 14.8623.64 19 20Treekerweg (3) 5 24.86 5
VL 25.4121.31 15.901 4.5 24.68 21.31 15.9024.68 20 21Treekerweg (3) 5 25.90 5

8 W2-W gevel VL 41.6537.21 32.011 1.5 41.17 37.21 32.0141.17 42 42totaal (0) 42.01
VL 42.8138.35 33.181 4.5 42.33 38.35 33.1842.33 43 43totaal (0) 43.18
VL 41.4537.00 31.801 1.5 40.98 37.00 31.8040.98 36 37Arnhemseweg (N226) (1) 5 41.80 5
VL 42.5638.09 32.931 4.5 42.10 38.09 32.9342.10 38 38Arnhemseweg (N226) (1) 5 42.93 5
VL 13.369.16 4.151 1.5 12.40 9.16 4.1512.40 8 9Maanweg (2) 5 14.15 5
VL 18.8714.73 9.601 4.5 17.92 14.73 9.6017.92 14 15Maanweg (2) 5 19.60 5
VL 28.0723.97 18.561 1.5 27.33 23.97 18.5627.33 23 24Treekerweg (3) 5 28.56 5
VL 29.8225.71 20.311 4.5 29.08 25.71 20.3129.08 25 25Treekerweg (3) 5 30.31 5

0.0 0.0
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Rijlijnen

z,gem lengte wegdek hellingcor.

Intensiteiten

lichtkenmerknr middel zwaar motor licht middel zwaar motor

snelheden

periodeetm.intens. %%omschrijving art 110ggroep

1 18 SMA-NL 8G+ 92.10 5.36 2.54 50 50 50dag

96.64 2.69 .67 50 50 50avond

91.57 4.82 3.61 50 50 50nacht

0.0 325 16380.0 6.80

3.00

.80

þArnhemseweg N226- 2032 vlichtArnhemseweg (N226) (1)

2 01 glad asfalt/DAB 89.80 9.90 .30 30 30 30dag

91.30 8.40 .30 30 30 30avond

87.00 12.40 .60 30 30 30nacht

0.0 241 724.0 6.63

3.35

.88

þMaanweg 2032 vlichtMaanweg (2)

3 01 glad asfalt/DAB 95.20 3.40 1.40 50 50 50dag

96.80 2.30 .90 50 50 50avond

93.20 4.80 2.00 50 50 50nacht

0.0 384 633.0 6.70

3.22

.84

þTreekerweg 2032 vlichtTreekerweg (3)
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Bodemabsorptie

absorptie [%]nr kenmerklengte

2 .0 weg662
3 .0 weg583
4 .0 water271
5 .0 water135
6 .0 weg671
7 .0 weg563
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Bijlage 4  

 
Verkeersgegevens 

 
 



Verkeersgegevens gemeente Leusden-Zuid, gemeente Leusden

Arnhemseweg (N226) wegvak (van - tot): Oude Rijksw - Pr. Alexialn
jaar tel. groei jaar maatg. wegdek snelheid

2030 per jaar 2032
Arnhemseweg (N226) Intensiteit 15899 1,50% 16380 SMA-NL 8G+ 50

Verdeling Arnhemseweg (N226) uurintensiteit

Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht
%/uur 6,80% 3,00% 0,80% Aantal 1114 491,4 131,0
LV 92,10% 96,64% 91,57% LV 1025,8 474,9 120,0
MV 5,36% 2,69% 4,82% MV 59,7 13,2 6,3
ZV 2,54% 0,67% 3,61% ZV 28,3 3,3 4,7

100,0% 100,0% 100,0% 1114 491 131

opmerkingen

Verkeersgegevens Leusden en prov. Utrecht



Verkeersgegevens gemeente Leusden-Zuid, gemeente Leusden

Treekerweg wegvak (van - tot): N226 - Buurtweg
jaar tel. groei jaar maatg. wegdek snelheid

2030 per jaar 2032
Treekerweg Intensiteit 614 1,50% 633 DAB 50

Verdeling Treekerweg uurintensiteit

Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht
%/uur 6,70% 3,22% 0,84% Aantal 42 20,4 5,3
LV 95,20% 96,80% 93,20% LV 40,3 19,7 5,0
MV 3,40% 2,30% 4,80% MV 1,4 0,5 0,3
ZV 1,40% 0,90% 2,00% ZV 0,6 0,2 0,1

100,0% 100,0% 100,0% 42 20 5

opmerkingen

Verkeersgegevens Leusden 2030



Verkeersgegevens gemeente Leusden-Zuid, gemeente Leusden

Maanweg wegvak (van - tot): N226 - V. Waldeck Pln
jaar tel. groei jaar maatg. wegdek snelheid

2030 per jaar 2032
Maanweg Intensiteit 703 1,50% 724 DAB 30

Verdeling Maanweg uurintensiteit

Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht
%/uur 6,63% 3,35% 0,88% Aantal 48 24,3 6,4
LV 89,80% 91,30% 87,00% LV 43,1 22,2 5,5
MV 9,90% 8,40% 12,40% MV 4,8 2,0 0,8
ZV 0,30% 0,30% 0,60% ZV 0,1 0,1 0,0

100,0% 100,0% 100,0% 48 24 6

opmerkingen

Verkeersgegevens Leusden 2030



   

   

Goedemiddag Lex,  
 

Voor de in 2032 verwachte intensiteiten op de N226 en verdeling 
voertuigen/dagdelen verwijs ik je door naar de provincie Utrecht, ik heb Ramòn 
Terpstra opgenomen in de cc. 
  
Voor de Treekerweg en de Oude Rijsweg heb ik een uitsnede toegevoegd uit het re-
gionale verkeersmodel voor het jaar 2030, in een situatie met hoge economische 
groei. Overigens staat de N226 hier ook op. Het betreft werkdagetmaalintensiteiten. 
Voor de Treekerweg en de Oude Rijksweg heb ik helaas geen verdeling voertuigca-
tegorieën voorhanden of een verdeling over de dag. Er zal op de Oude Rijksweg 
nauwelijks tot geen vrachtverkeer rijden en op de Treekerweg ook heel weinig. Wel-
licht is er een standaard verdeling voor dit soort lokale wegen die je kunt hanteren? 
De intensiteiten zijn op de twee lokale wegen sowieso heel laag. Voor de autonome 
groei kan een percentage van 1,5 % worden aangehouden. 
 
Hopelijk ben je hiermee toch een beetje op weg geholpen. 

  
Met vriendelijke groet, 
 
verkeerskundige 
Gemeente Leusden | 't Erf 1, 3831 NA | Postbus 150, 3830 AD |  
 www.leusden.nl 
  
Werkdagen: ma, di, do, vr 
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verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden d.m.v. druk, fotokopie, digitale kopie of op welke andere wijze dan ook, 
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resultaten van werkzaamheden of andere gegevens verkregen van EcoTierra- ecologisch adviesbureau; opdrachtgever 

vrijwaart EcoTierra- ecologisch adviesbureau voor aanspraken van derden in verband met deze toepassing. 

EcoTierra-ecologisch adviesbureau 
Postadres: Abraham Teerlinkstraat 10, 7424 DM Deventer 

Bezoekadres: Keulenstraat 10, 7418 ET Deventer 
www.ecotierra.nl 
info@ecotierra.nl 

0570-597418 
 

Oude Rijksweg 6-8 te Leusden 
- Quickscan flora en fauna in het kader van de Wet natuurbescherming – 
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1   INLEIDING 
 
In opdracht van Rudi Herder bouwkundig ontwerp en advies heeft EcoTierra- ecologisch 
adviesbureau aan de Oude Rijksweg 6-8 te Leusden een quickscan flora en fauna uitgevoerd 
in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb).  
 
Het plangebied is gelegen aan de rand van Leusden en betreft een woning met twee schuren 
en een tuin en de directe omgeving hiervan.  
 
1.1 Aanleiding 

De initiatiefnemer is voornemens de genoemde opstallen te amoveren ten behoeve van de 
realisatie van  twee nieuwbouwwoningen en een bijgebouw. Binnen het plangebied worden 
geen bomen gekapt en/of oppervlaktewateren gedempt. 
In verband met de Wet natuurbescherming (Wnb) is het noodzakelijk om voorafgaande aan 
ruimtelijke ingrepen en inrichting te toetsen of de geplande activiteiten geen negatief effect 
hebben op beschermde plant- en/of diersoorten en leefgebieden. 
 
1.2 Doelstelling 

Het doel van onderhavige quickscan is inzicht geven of de voorgenomen activiteiten een 
overtreding van de vigerende natuurwetgeving tot gevolg hebben. 
 
Om dit inzicht te verkrijgen worden de volgende vragen beantwoord; 

• zijn er binnen het plangebied beschermde dier- en plantsoorten aangetroffen en/of  
 worden deze verwacht? 
• wat is de juridische status van deze soorten? 
• hebben de voorgenomen activiteiten een (significant) negatief effect op deze 
          soorten? 
• ligt het plangebied in of nabij beschermde natuurgebieden, zoals het NNN of  
          Natura2000-gebieden? 
• wat zijn de gevolgen en dienen er (mitigerende) maatregelen genomen te worden? 
• dient er een nader onderzoek uitgevoerd te worden? 
• dient er een ontheffing aangevraagd te worden? 

 

1.3 Volledigheid onderzoek 

Een quickscan is een momentopname en kan slechts in beperkte mate uitsluitsel geven over 
de aan- of afwezigheid van soorten. Het kan voorkomen dat soorten niet worden 
waargenomen tijdens het veldbezoek. Aan de hand van expert-judgement en bekende 
ecologische principes zal een inschatting worden gemaakt over het wel of niet voor kunnen 
komen van beschermde plant- en diersoorten. Verder is de quickscan geen 
veldinventarisatie. Veldinventarisaties omvatten meerdere opnamerondes die volgens 
standaardmethoden worden uitgevoerd.  
 
1.4 Geldigheidsduur rapport 

Afhankelijk van de aangetroffen soorten is de rapportage drie of vijf jaar geldig. Voor 
Habitatrichtlijnsoorten en vogels met een jaarrond beschermd nest dient maximaal drie jaar 
als geldigheidsduur te worden gehanteerd met als voorwaarde dat er weinig (fysieke) 
veranderingen hebben plaatsgevonden in het plangebied. 
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2   ONDERZOEKSOPZET 
 
In onderhavige quickscan is de locatie gescreend op de aanwezigheid van beschermde plant- 
en diersoorten. Er is gestart met een bronnenonderzoek en vervolgens is de locatie bezocht.  
 

2.1 Bronnenonderzoek 

Voor het bronnenonderzoek zijn diverse (digitale) verspreidingsatlassen (waaronder de 
NDFF) geraadpleegd. Hierdoor is indicatief een beeld verkregen of er relevante soorten 
voorkomen binnen of in de omgeving van het plangebied. De NDFF is op 22 maart 2022 
geraadpleegd.  
 
Diverse kaarten (waaronder NNN, Natura2000, Groene contour, weidevogels, 
ganzenrustgebieden) van de provinciale site provincie-utrecht.nl zijn geraadpleegd in maart 
2022. 
 
Op internet is gezocht naar openbare rapportages van ecologische onderzoeken die in de 
directe omgeving van onderhavig plangebied zijn uitgevoerd.  
 

2.2 Veldbezoek  

Het plangebied is op 9 maart 2022 overdag bezocht. Ten tijde van het veldbezoek was het 
zonnig bij een temperatuur van rond de 9°C. 
 
Het plangebied was ten tijde van het veldbezoek volledig toegankelijk. De directe omgeving 
van het plangebied is tijdens het veldbezoek eveneens bekeken. Gedurende het onderzoek 
is de initiatiefnemer geïnterviewd. 
 
Er is tijdens het veldonderzoek zoveel mogelijk concrete informatie verzameld met 
betrekking tot de aan- of afwezigheid van beschermde soorten (zicht- en 
geluidswaarnemingen, sporenonderzoek naar de aanwezigheid van pootafdrukken, 
graafsporen, nesten, holen, uitwerpselen, haren en dergelijke).  
 
Het onderzoek is uitgevoerd door ecoloog ing. W. Egging. De ecologen van EcoTierra- 
ecologisch adviesbureau hebben een relevante HBO-studie gevolgd. Tevens worden diverse 
relevante cursussen gevolgd, symposia en congressen bezocht en diverse vakbladen en 
nieuwsbrieven gelezen om de laatste ontwikkelingen te volgen. De onderzoekers zijn in het 
bezit van diverse certificaten, waaronder ‘Zorgvuldig handelen Wet natuurbescherming, 
ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, niveau 4, IPC Groene Ruimte (door Stadswerk erkend 
certificaat)’. 



- Q2022-WE-050 - Quickscan flora en fauna Oude Rijksweg 6-8 te Leusden -    Pagina | 6 
 

3   PLANGEBIED EN BEOOGDE INGREPEN  
 
In dit hoofdstuk zijn de onderzoekslocatie en de voorgenomen activiteiten beschreven. Op 
onderstaande afbeelding is het plangebied weergegeven waarbinnen de activiteiten 
daadwerkelijk plaatsvinden.  
 
3.1 Plangebied  

Het plangebied is gelegen aan de rand van Leusden, nabij de dorpskern Leusden-Zuid en 
betreft een woning met twee schuren en tuin. De woning heeft een plat bitumen dak en een 
spouw. De twee schuren zijn geschakeld. Beide schuren hebben geen spouw. De noordelijke 
schuur heeft een pannendak met dakbeschot, de zuidelijke schuur heeft damwandplaten 
met eveneens dakbeschot. Het overig terrein is grotendeels in gebruik als tuin en deels 
verhard met beton, klinkers en asfalt. Ten westen van het plangebied stroomt de 
Heiligenbergerbeek. De directe omgeving bestaat voor het overige uit woonpercelen, 
weiland, groenstructuren en infrastructuur.  
 

 
               Afbeelding 1: Situering plangebied (bron: PDOK). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto’s: Indrukken plangebied. De te amoveren woning. 
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Foto’s: Indrukken plangebied. De twee te amoveren (geschakelde) schuren. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
Foto’s: Indrukken plangebied. Binnenzijde en dakconstructie schuren. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
Foto’s: Indrukken plangebied. Tuin en overzicht terrein.   
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Foto’s: Indrukken directe omgeving. Naastgelegen Heiligenbergerbeek, groenstructuren en weiland. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto’s: Indrukken directe omgeving. Inrit en naastgelegen woonperceel.   
   

  



- Q2022-WE-050 - Quickscan flora en fauna Oude Rijksweg 6-8 te Leusden -    Pagina | 9 
 

3.2 Gewenste toekomstige situatie en voorgenomen ingrepen  

De initiatiefnemer is voornemens de aanwezige opstallen te amoveren ten behoeve van twee 
nieuwbouwwoningen en een bijgebouw. Binnen het plangebied worden geen bomen gekapt 
en/ of oppervlaktewateren gedempt. Wel worden mogelijk enkele groenstructuren 
verwijderd. 
De ingrepen vinden plaats in het kader van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van 
gebieden.  
 

 
Afbeelding 2: Gewenste situatie (bron: Rudi Herder bouwkundig ontwerp en advies). 
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4   BEVINDINGEN BRONNENONDERZOEK EN TOETSING 
 
Hieronder worden de bevindingen van het onderzoek weergegeven. Tevens vindt er een 
toetsing aan de Wet natuurbescherming plaats en zal er gekeken worden of er gevolgen 
kunnen zijn voor het Natuurnetwerk Nederland of overige beschermde natuurgebieden. 
 
4.1 Bevindingen en toetsing beschermde gebieden/ houtopstanden 

In de database van de provincie Utrecht is af te lezen dat het plangebied niet is gelegen in 
het Natuurnetwerk Nederland (NNN), wel grenst het plangebied aan het NNN 
(Heiligenbergerbeek). Verder is het plangebied ook niet gelegen in of grenzende aan de 
Groene contour, een ganzenrustgebied, stiltegebied en/ of weidevogelkerngebied. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding 3: Ligging plangebied t.o.v. het Natuurnetwerk Nederland en Groene contour (bron: PDOK). 

 
- In Utrecht is aangaande het NNN geen externe werking van toepassing. Vervolgstappen, 
zoals een ‘Nee, tenzij-toets’, zijn dus niet aan de orde. 
Binnen een straal van 10 km zijn geen Natura2000-gebieden aanwezig.  
Door de onderlinge afstand is er geen rechtstreekse aantasting (door bijvoorbeeld licht, 
trillingen, geluid of menselijke aanwezigheid) of indirecte aantasting (door bijvoorbeeld 
verdroging) te verwachten op soorten die voor de Natura2000-gebieden zijn aangewezen.  
- Verdere toetsing aan Natura2000 (soorten) is niet noodzakelijk. 
Thema’s als vermesting/ verzuring (stikstof) vallen niet onder de reikwijdte van onderhavige 
quickscan flora en fauna. Sinds 1 juli 2021 is de wet Stikstofreductie en Natuurverbetering in 
werking. Onderdeel van deze wet is de vrijstelling voor bouw-, sloop en eenmalige 
aanlegactiviteiten, in het kort de bouwvrijstelling. Dit betekent in het vergunningstraject dat 
voor het aspect stikstof alleen nog de neerslag (depositie) in de gebruiksfase een rol speelt.  
- Mogelijk dient er een AERIUS-berekening opgesteld te worden.  
Er worden in het kader van de voorgenomen ingrepen geen bomen gekapt. 
- Het onderdeel ‘houtopstanden’ van de Wet natuurbescherming is derhalve niet van 
toepassing. 
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4.2 Bevindingen bronnenonderzoek, veldonderzoek en toetsing soorten 

NDFF 
Voor het bronnenonderzoek  is gebruik gemaakt van de gegevens van NDFF (tot 5 jaar terug, 
geraadpleegd op 22 maart 2022). Er is met name gekeken naar jaarrond beschermde nesten, 
Habitatrichtlijnsoorten en nationaal beschermde soorten (niet vrijgestelde soorten Utrecht).  
Bijlage 1 geeft de resultaten weer van het NDFF-onderzoek. Het betreft hier ook 
waarnemingen van bijvoorbeeld foeragerende en overvliegende exemplaren.  
- Binnen het plangebied zijn geen relevante waarnemingen aangetroffen. In de directe 
omgeving zijn relevante waarnemingen van gewone dwergvleermuis, laatvlieger, kerkuil en 
huismus aangetroffen.  
 
Openbare rapportages 
Er zijn geen relevante (openbare) rapportages gevonden van het plangebied of van 
planlocaties in de directe omgeving. 
 
Interview in het veld 
De initiatiefnemer gaf aan geen uilen en vleermuizen te hebben waargenomen en een 
boerenzwaluw nest in de schuur te hebben.   
 
Flora 
Tijdens het veldbezoek zijn er binnen het plangebied geen beschermde wilde vaatplanten 
aangetroffen. Binnen het plangebied zijn algemene soorten aanwezig die zijn te vinden op 
verstoorde en voedselrijke bodems. Tevens zijn er tijdens het bronnenonderzoek geen 
waarnemingen van beschermde soorten aangetroffen. 
- Er zijn derhalve geen negatieve effecten te verwachten aangaande deze soortgroep. 
 
Vogels 
Tijdens het veldbezoek zijn binnen het plangebied en in de omgeving enkele vogelsoorten 
waargenomen, zoals ekster, huismus, merel, koolmees, pimpelmees, verschillende soorten 
ganzen en ijsvogel (auditief). Het plangebied is onderzocht op sporen en geschiktheid voor 
soorten met een jaarrond beschermd nest. Er zijn binnen en rondom het plangebied 
meerdere huismussen waargenomen. De schuren zijn geschikt als nestlocatie voor deze 
soort. De ruimte tussen de dakpannen en het dakbeschot is voor huismussen toegankelijk. 
Het was niet mogelijk om onder de dakpannen te kijken voor sporenonderzoek. De woning 
heeft een plat dak en het ontbreekt aan geschikte opening voor deze soort.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto’s: Ruimte tussen de dakpannen en het dakbeschot van de (noordelijke) schuur geschikt als 
nestlocatie voor huismus.  
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Aantasting van significant leefgebied van deze soort is niet te verwachten aangezien het 
groen grotendeels gehandhaafd blijft en het terrein ook in de nieuwe situatie weer groen 
wordt aangeplant. Daarnaast blijven ook de omliggende woonpercelen, weilanden en 
groenstructuren, met voedselaanbod, zandbaden en verblijf- en schuilplekken, gehandhaafd.  
Door de beoogde ingrepen gaan er mogelijk jaarrond beschermde nesten verloren. Dit is niet 
toegestaan bij de Wet Natuurbescherming. Om vast te stellen of en hoeveel nesten er 
aanwezig zijn en waar deze nesten zich bevinden dient er een nader onderzoek naar huismus 
plaats te vinden. Dit nadere onderzoek dient plaats te vinden conform het Kennisdocument 
Huismus (BIJ12, versie 1,0, juli 2017, 2x overdag in de periode 1 april tot 15 mei).  
Mogelijk dienen er naar aanleiding van het nadere onderzoek een ontheffing aangevraagd te 
worden en mitigerende maatregelen genomen te worden. 
De aanwezigheid van jaarrond beschermde nesten van gierzwaluw is niet te verwachten in 
onderhavige situatie. De opstallen beschikken niet over geschikte openingen en/ of 
nestlocaties voor deze soort. Daarnaast betreft het laagbouw en ter plaatse van de schuur 
met rode dakpannen is er aan beide zijden bebouwing aanwezig waardoor er een zeer 
beperkte valruimte (< 2 meter) is voor gierzwaluwen.  
In de twee schuren zijn resten van nesten van boerenzwaluw aanwezig. Uit informatie van 
de initiatiefnemer blijkt dat het meerendeel bestaat uit oude nesten. Er waren vroeger 
meerdere koppels aanwezig toen er nog paarden op het erf aanwezig waren. Vaak vertrekken 
boerenzwaluwen geleidelijk uit een opstal wanneer het vee is verdwenen. Er zou nu nog één 
koppel boerenzwaluw aanwezig zijn dat jaarlijks terugkeert.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto’s: Boerenzwaluwnesten in de schuren.   

 
Boerenzwaluwnesten dienen in Utrecht als een zogenaamd categorie 5 nest (nesten die als 
jaarrond beschermde verblijfplaats kunnen worden gekwalificeerd indien geen c.q. 
onvoldoende alternatieve locaties aanwezig zijn) te worden beschouwd. 
Uit de omgevingscheck is gebleken dat de boerenzwaluw bij het wegvallen van de schuren 
voldoende broedplekken (agrarische opstallen en bruggen) heeft in de omgeving. Er is 
derhalve geen sprake van een jaarronde bescherming.  
Er zijn geen resten van nesten van huiszwaluw waargenomen.   
Uit het bronnenonderzoek is naar voren gekomen dat er een ijsvogel is waargenomen binnen 
het plangebied. Ook is tijdens het veldbezoek de ijsvogel auditief waargenomen. Binnen het 
plangebied zijn geen geschikte nestmogelijkheden aanwezig. Daarnaast wordt er met de 
voorgenomen ingreep geen leefgebied aangetast.  
Tevens zijn er geen horsten van roofvogels of nesten/ roestplekken van uilen te verwachten. 
In de aanwezige (kleine) bomen zijn geen horsten waargenomen en rondom de bomen zijn 
geen sporen (veren, uilenballen, fecaliën) aangetroffen. De voorzijde van de zuidelijke schuur 
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is toegankelijk voor uilen maar het ontbreekt ook hier aan sporen en geschikte nestlocaties. 
Mogelijk broeden vogelsoorten zonder een jaarrond beschermd binnen het plangebied. In 
één van de schuren is een nest van vermoedelijk winterkoning aangetroffen. De ingrepen 
dienen buiten het broedseizoen plaats te vinden of te starten (broedseizoen loopt globaal 
van maart tot en met augustus, afhankelijk van soort  en weersomstandigheden). Het gaat 
erom of een broedgeval wordt verstoord of niet. Indien dit niet mogelijk is, dient er 
voorafgaande aan de werkzaamheden vastgesteld te zijn dat er geen broedgevallen aanwezig 
zijn binnen de invloedsfeer van de werkzaamheden. Wanneer er broedgevallen aanwezig zijn 
dient gewacht te worden met de verstorende werkzaamheden totdat de jongen zijn 
uitgevlogen. 
 
Grondgebonden zoogdieren 
Er zijn binnen het plangebied geen sporen aangetroffen die duiden op de aanwezigheid van 
een steenmarter. In de opstallen zijn geen openingen waargenomen (zoals in het 
dakbeschot) die de opstallen toegankelijk maakt voor deze soort. Daarnaast zijn er geen 
geschikte plekken aangetroffen waar de soort zich kan verschuilen/ in kan verblijven. Het 
ontbreekt het plangebied aan bosschages, struwelen en dergelijke. Aanwezigheid van 
verblijfplaatsen of significant leefgebied van overige marterachtigen (das, wezel, hermelijn, 
bunzing en boommarter) is derhalve uit te sluiten op de locatie. Binnen het plangebied zijn 
geen nesten/ verblijfplaatsen of eetsporen van eekhoorn waargenomen.  
Mogelijk komen door de provincie vrijgestelde soorten zoals sommige muizen of ratten voor. 
Tijdens het veldbezoek werd op een nabijgelegen braakliggend terrein een reebok 
waargenomen. Voor vrijgestelde soorten geldt een algehele vrijstelling als het ruimtelijke 
ingrepen betreft. Wel geldt de zorgplicht. 
 

 
Foto: Tijdens het veldbezoek waargenomen reebok.  
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Vleermuizen 
De opstallen zijn door de aanwezigheid van onder andere openingen bij ventilatiesleuven, 
boeidelen, dakpannen, loodslabben en dergelijke geschikt bevonden voor 
gebouwbewonende vleermuizen. Mogelijk zijn er nog andere, tijdens de quickscan niet 
waargenomen, geschikte openingen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto’s: Openingen die toegang kunnen bieden naar mogelijke vaste verblijfplaatsen van vleermuizen 
of kunnen dienen als verblijfplaats. 

 
De opstallen zijn in potentie geschikt als zomer-, paar-, kraam- en mogelijk als winterverblijf 
(voor enkele exemplaren die daar in de zomer ook aanwezig zijn). De aanwezigheid van een 
massawinterverblijf is uitgesloten. De opstallen zijn lager dan 10 meter en hebben weinig 
bufferende steenmassa. Er kunnen onder andere soorten als gewone en ruige 
dwergvleermuis en laatvlieger worden verwacht. 
De beoogde ingrepen kunnen tot gevolg hebben dat jaarrond beschermde verblijfplaatsen 
van gebouwbewonende vleermuizen vernietigd worden. Dit is niet toegestaan bij de Wet 
Natuurbescherming. 
In dit kader zal er een nader onderzoek naar vleermuizen moeten plaatsvinden. Dit nadere 
onderzoek dient vast te stellen of er (zo ja, welke soorten en welke functie) gebruik gemaakt 
wordt van de opstallen en dient plaats te vinden op basis van het protocol voor 
vleermuisinventarisaties 2021 (GaN). Er dient in de periode 15 mei- 15 juli (kraam-/ 
zomerverblijf) en 15 augustus- 1 oktober (paarverblijf) onderzoek plaats te vinden.  
Bij de onderzoeksopzet dient gelet te worden op de diverse functies die het plangebied kan 
hebben, op de verschillende soorten vleermuizen die gebruik van de gebouwen kunnen 
maken en op de zogenaamde 75% regel uit het vleermuizenprotocol.  
Mogelijk dienen er naar aanleiding van het nadere onderzoek een ontheffing aangevraagd te 
worden en mitigerende maatregelen genomen te worden. 
In de aanwezige (kleine) bomen zijn geen geschikte holtes voor boombewonende 
vleermuizen aangetroffen. Daarnaast blijven de bomen onaangetast.  
- Verblijfplaatsen van boombewonende vleermuizen zijn derhalve niet te verwachten.  
Er zal door vleermuizen gefoerageerd worden in en nabij het plangebied. Foerageergebied is 
alleen beschermd wanneer dit gebied noodzakelijk is om de functionaliteit van een vaste 
verblijfplaats te behouden. In onderhavige situatie zal dit niet aan de orde zijn.  
- Er gaat geen significant foerageergebied verloren door de ingreep. 
Het plangebied maakt geen onderdeel uit van een vliegroute. Mogelijk wordt de 
naastgelegen beek gebruikt om te navigeren. 
- Er gaan geen significante vliegroutes verloren in het kader van onderhavig project.  
Tijdens de werkzaamheden en in de toekomstige situatie dient verstoring door licht op de 
naastgelegen beek voorkomen te worden. 
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Amfibieën, reptielen en vissen 
Er is geen oppervlaktewater aanwezig binnen het plangebied. De aanwezigheid van vissen en 
voortplantingswater van amfibieën kan derhalve worden uitgesloten. Er is eveneens geen 
significant landhabitat te verwachten voor amfibieën, het plangebied is grotendeels 
bebouwd en verhard en de omgeving is geschikter. Mogelijk dat er een enkel exemplaar 
ergens zit weggekropen binnen het plangebied. Niet-vrijgestelde soorten worden niet 
verwacht door het ontbreken van oppervlaktewater en geschikt leefgebied. 
In de omgeving komt ringslang voor. Het ontbreekt het plangebied echter aan broeihopen, 
takkenrillen, heide, bosschages en dergelijke waardoor de aanwezigheid van reptielen uit te 
sluiten is.  
- Er zijn geen negatieve effecten te verwachten aangaande deze soortgroepen.  
 
Ongewervelden/ overige soorten 
Het ontbreken van specifieke habitats zoals heide en (laag)veen, grote rivieren en oude, 
rottende eiken maakt dat de veelal veeleisende Habitatrichtlijnsoorten en exemplaren van 
de nationaal beschermde soorten van ongewervelden en overige soorten niet te verwachten 
zijn. In het bronnenonderzoek zijn deze soorten dan ook niet aangetroffen. 
- Er zijn geen negatieve effecten te verwachten aangaande ongewervelden of overige 
soorten. 
 
De zorgplicht (art 1.11 Wnb) 

Voor alle soorten geldt een zorgplicht. Deze zorgplicht houdt in dat de initiatiefnemer 
passende maatregelen neemt om schade aan deze soorten te voorkomen of zoveel mogelijk 
te beperken. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het niet verontrusten of verstoren in de 
kwetsbare perioden zoals de winterslaap, de voortplantingstijd en de periode van 
afhankelijkheid van de jongen. De kwetsbare perioden zijn niet voor alle verschillende 
soortgroepen gelijk.  
Indien vooraf bekend is dat werkzaamheden moeten worden uitgevoerd binnen de 
kwetsbare perioden van de betreffende soorten, is het zaak ervoor te zorgen dat het gebied 
tegen die tijd ongeschikt is als leefgebied voor die soorten.  
  



- Q2022-WE-050 - Quickscan flora en fauna Oude Rijksweg 6-8 te Leusden -    Pagina | 16 
 

5   CONCLUSIE  

Onderdeel  Overtreding 
Wnb/ overige 
wetgeving 

Nader onderzoek naar/  
vervolg actie 

Periode Mitigatie 

NNN Nee Nee N.v.t. N.v.t. 

Natura2000     
 
Soorten 
 
Stikstof 

 
 
Nee 
 
Niet aan 
getoetst 

 
 
Nee 
 
Mogelijk AERIUS 
berekening nodig 

 
 
N.v.t. 
 
N.v.t. 

 
 
N.v.t. 
 
Niet aan getoetst 

Houtopstanden N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

Flora Nee Nee N.v.t. N.v.t. 

Vogels 
§ 3.1. Beschermingsregime soorten 
Vogelrichtlijn 

 
Jaarrond beschermd nest 
Huismus (schuren) 
 
 
 
 
Functioneel leefgebied 

 
Niet jaarrond beschermd nest 
 

 
 
 
 
 
Mogelijk 
 
 
 
 
Nee 
 
Nee 
 

 
 
 
 
 
Nader onderzoek 
conform 
Kennisdocument 
Huismus  
 
Nee 
 
Zorgplicht 

 
 
 
 
 
1 april – 15 mei 
 
 
 
 
N.v.t. 
 
Broedseizoen loopt 
globaal van maart tot en 
met augustus 
 

 
 
 
 
 
Mogelijk (tijdelijke) 
alternatieve verblijfplaatsen 
aanbieden  
 
 
Nee 
 
Ingrepen buiten 
broedseizoen uitvoeren of 
starten, anders check 
broedgevallen  

Grondgebonden zoogdieren 
Habitatrichtlijn en Nationaal 
 
Verblijfplaatsen 

 
Functioneel leefgebied 

 
 
 
Nee 
 
Nee 

 
 
 
Nee 
 
Nee 

 
 
 
N.v.t. 
 
N.v.t. 

 
 
 
N.v.t. 
 
N.v.t. 

Vleermuizen 
§ 3.2. Beschermingsregime  
soorten Habitatrichtlijn 
 

Vaste verblijfplaatsen   
- Woning en schuur met 
dakpannen 
 
 
 
- Bomen 
 
Essentieel foerageergebied    
 
Essentiële vliegroute 

 
 
 
 
 

Mogelijk 
 
 
 
 
Nee 
 
Nee 
 
Nee 

 
 
 
 
 

Nader onderzoek 
conform vigerend 
vleermuizenprotocol 
 
 
Nee 
 
Nee 
 
Nee 

 
 
 
 
 

15 mei – 15 juli  
15 augustus – 1 oktober 
 
 
 
N.v.t. 
 
N.v.t. 
 
N.v.t. 

 
 
 
 
 

Mogelijk (tijdelijke) 
alternatieve verblijfplaatsen 
aanbieden 

 
 
N.v.t. 
 
N.v.t. 
 
Tijdens de werkzaamheden 
en in de toekomstige situatie 
dient verstoring door licht op 
de naastgelegen beek 
voorkomen te worden. 
 

Amfibieën/ reptielen/vissen 
(niet vrijgestelde soorten) 

Nee 
 

Nee N.v.t. N.v.t. 
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Ongewervelden/  
overige soorten 
(streng en strikt beschermde 
soorten) 

Nee 
 

Nee N.v.t. N.v.t 

Vrijgestelde soorten en alle 
overige dieren en planten 

Nee Zorgplicht Altijd Zoveel mogelijk werken 
buiten kwetsbare periodes 
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6   VRIJBLIJVEND ADVIES 
 
Bij de nieuwbouwwoningen en de inrichting van het terrein kan rekening worden gehouden 
met soorten door kasten voor vogels en vleermuizen in te bouwen of aan te brengen. Over 
dit zogenaamde natuurinclusief bouwen is tegenwoordig veel te vinden op internet. Een 
goede site om informatie en inspiratie op te doen is www.bouwnatuurinclusief.nl. 
Het is raadzaam om een ecoloog/ ter zake kundige bij aanschaf en plaatsing te betrekken. 
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BIJLAGE 1 

 

 NDFF 
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- Q2022-WE-050 - Quickscan flora en fauna Oude Rijksweg 6-8 te Leusden -    Pagina | 21 
 

BIJLAGE 2 

 

        WETTELIJK KADER 
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Wet natuurbescherming (Wnb) 

 
De Flora- en faunawet is op 1 januari 2017 overgaan in de Wet natuurbescherming (Wnb). 
Deze wet dient ter vervanging van de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet 
en de Boswet en heeft als doel te komen tot één integrale en vereenvoudigde regeling van 
de natuurbescherming. Hierbij is de Europese regelgeving als uitgangspunt genomen. 
In de wet is nog steeds een deling van bescherming van soorten en gebieden (Natura2000). 
 
Soortenbescherming 
De Wet natuurbescherming kent een apart beschermingsregime voor soorten van de 
Vogelrichtlijn, een apart beschermingsregime voor soorten van de Habitatrichtlijn, het 
Verdrag van Bern en het Verdrag van Bonn en een apart beschermingsregime voor andere 
soorten, die vanuit nationaal oogpunt beschermd worden.  
Alle vogels, in totaal ruim 700 soorten, zijn beschermd (Vogelrichtlijn). Sommige soorten 
genieten een extra bescherming onder het verdrag van Bern of is het nest ervan jaarrond 
beschermd. Daarnaast worden ongeveer 230 overige Europese en nationale soorten 
beschermd. 
 
- Verbodsbepalingen 
 
Elk van deze beschermingsregimes kent zijn eigen verbodsbepalingen en vereisten voor 
vrijstelling of ontheffing van de verboden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bron: Brochure Soortenbescherming bij ruimtelijke ingrepen, ministerie EZ, versie 1.3 december 2016). 
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De verbodsbepalingen voor vogels en Habitatrichtlijnsoorten in de Wet natuurbescherming 
sluiten vrijwel één op één aan bij de bepalingen uit de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn.  
De verbodsbepalingen zijn gericht op de bescherming van individuen van soorten.  
 
 Verstoring van vogels is niet verboden indien de verstoring niet van wezenlijke invloed is op 
de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort (artikel 3.1 lid 4 en lid 5). Het 
is aan de initiatiefnemer om zich ervan te vergewissen – en waar nodig aan te kunnen tonen 
- dat de op zich verstorende activiteit geen bedreiging vormt voor de vogelsoort en aldus niet 
leidt tot verslechtering van de staat van instandhouding van de betreffende soort. 
Het verbod om dieren opzettelijk te doden of te vangen en het verbod om vaste 
voortplantingsplaatsen of rustplaatsen opzettelijk te beschadigen of vernielen, is níet van 
toepassing op de bosmuis, huisspitsmuis of veldmuis, voor zover deze dieren zich in of op 
gebouwen of daarbij behorende erven of roerende zaken bevinden (artikel 3.10 lid 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Ontheffing of vrijstelling 
 
Om af te mogen wijken van de verbodsbepalingen via een ontheffing of vrijstelling moet aan 
drie criteria zijn voldaan: 

→ Ten eerste mag alleen van de verbodsbepaling afgeweken worden als er geen  
 andere bevredigende oplossing voor de handeling mogelijk is. 

→ Ten tweede moet tegenover de afwijking van het verbod een in de wet   
genoemd belang staan. De wet geeft voor de verschillende 
beschermingsregimes aan wat die belangen zijn. 

→ Ten slot mag de ingreep geen afbreuk doen aan de staat van instandhouding      
 van de soort. 

De drie criteria op grond waarvan van de verbodsbepalingen afgeweken kan worden, zijn 
eveneens uit deze twee richtlijnen overgenomen. Dat betekent dat de verbodsbepalingen 
niet overtreden mogen worden, tenzij men een ontheffing kan krijgen (het zogenoemde ‘nee, 
tenzij-principe’). 
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Als aan deze drie vereisten voldaan is, kan een ontheffing worden verleend. Voor een aantal 
handelingen zijn bovendien vrijstellingenmogelijk, bijvoorbeeld in de vorm van een 
provinciale 
verordening of een gedragscode. 
Vrijstellingen kunnen in principe gelden voor alle drie de beschermingsregimes. Vrijstellingen 
van verbodsbepalingen zoals die gelden voor Vogelrichtlijn- of Habitatrichtlijnsoorten, 
kunnen alleen verleend worden voor in de Europese Vogelrichtlijn of Europese 
Habitatrichtlijn genoemde belangen. Om soorten vrij te stellen, zal altijd voldaan moeten zijn 
aan de vereisten van de wet, met name de afweging dat de vrijstelling geen afbreuk mag 
doen aan het streven de populatie van de betrokken soort in hun natuurlijk 
verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding te laten voortbestaan (voor 
Habitatrichtlijnsoorten en andere soorten) dan wel dat de vrijstelling niet leidt tot 
verslechtering van de staat van instandhouding van vogelsoorten. 

 

Voor vogels beschermd onder de Vogelrichtlijn kan ontheffing of vrijstelling worden 
verleend op grond van de volgende belangen: 
• in het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid; 
• in het belang van de veiligheid van het luchtverkeer; 
• ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, visserij of wateren; 
• ter bescherming van flora of fauna; 
• voor onderzoek of onderwijs, het uitzetten of herinvoeren van soorten, of voor de daarmee 
samenhangende teelt, 
• om het vangen, het onder zich hebben of elke andere wijze van verstandig gebruik van 
bepaalde vogels in kleine hoeveelheden selectief en onder strikt gecontroleerde 
omstandigheden toe te staan. 

 

Voor soorten beschermd onder de Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern of het Verdrag 
van Bonn kan ontheffing of vrijstelling worden verleend op grond van de volgende 
belangen: 
• in het belang van de bescherming van de wilde flora of fauna, of in het belang van de 
instandhouding van de natuurlijke habitats; 
• ter voorkoming van ernstige schade aan met name de gewassen, veehouderijen, bossen, 
visgronden, wateren of andere vormen van eigendom; 
• in het belang van de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van 
groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met 
inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten; 
• voor onderzoek en onderwijs, repopulatie of herintroductie van deze soorten, of voor de daartoe 
benodigde kweek, met inbegrip van de kunstmatige vermeerdering van planten, of 
• om het onder strikt gecontroleerde omstandigheden mogelijk te maken op selectieve wijze en 
binnen bepaalde grenzen een beperkt, bij de ontheffing of vrijstelling vastgesteld aantal van 
bepaalde dieren van de aangewezen soort te vangen of onder zich te hebben, onderscheidenlijk 
een beperkt bij de ontheffing of vrijstelling vastgesteld aantal van bepaalde planten van de 
aangewezen soort te plukken of onder zich te hebben. 

Belangen voor ontheffingsverlening of vrijstelling onder de Wet natuurbescherming 
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Provinciale staten kunnen vrijstelling van de verbodsbepalingen verlenen. Dit moet worden 
geregeld in een provinciale verordening. In de verordening of regeling staat aangegeven voor 
welke verbodsbepalingen, voor welke handelingen en voor welke soorten de vrijstelling 
geldt. Onder meer op basis van regionale verschillen in de staat van instandhouding van 
soorten kunnen de vrijgestelde soorten per provincie verschillen. 
 
 

Voor andere, 'nationaal' beschermde soorten kan ontheffing of vrijstelling worden 
verleend op grond van de volgende belangen: 
• de belangen die gelden voor soorten van de Habitatrichtlijn zoals hierboven genoemd; 
• in het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het 
daaropvolgende gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied; 
• ter voorkoming van schade of overlast, met inbegrip van schade aan sportvelden, 
schietterreinen, industrieterreinen, kazernes, of begraafplaatsen; 
• ter beperking van de omvang van de populatie van dieren, in verband met door deze dieren ter 
plaatse en in het omringende gebied veelvuldig veroorzaakte schade of in verband met de 
maximale draagkracht van het gebied waarin de dieren zich bevinden; 
• ter voorkoming of bestrijding van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren; 
• in het kader van bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of bosbouw; 
• in het kader van bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, 
waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van 
natuurbeheer; 
• in het kader van bestendig beheer of onderhoud van de landschappelijke kwaliteiten van een 
bepaald gebied, 
• in het algemeen belang van de betreffende soort. 
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(Bron: Natuurinclusief, januari 2022).  

 
- Gedragscode 
 
Voor regulier voorkomende werkzaamheden en ruimtelijke ontwikkeling kan een vrijstelling 
van de verbodsbepalingen mogelijk zijn als u handelt conform een goedgekeurde 
gedragscode. Het kan gaan om handelingen in het kader van bestendig beheer of onderhoud, 
bestendig gebruik en ruimtelijke ontwikkeling of inrichting. Zo is het onder de Wet 
natuurbescherming mogelijk om via een gedragscode Europees beschermde vogel- en 
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andere dier- en plantensoorten vrij te stellen bij ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, míts 
er sprake is van een bij respectievelijk Vogelrichtlijn of Habitatrichtlijn genoemd belang. 
In een gedragscode is beschreven hoe zorgvuldig gewerkt wordt opdat schade aan 
beschermde dieren en planten wordt voorkomen of tot een minimum beperkt. 
 
Gedragscodes zijn bedoeld voor organisaties die in hun reguliere taken of activiteiten 
regelmatig met de wet te maken hebben. Elke sector kan een gedragscode opstellen en laten 
goedkeuren. Wanneer een gedragscode is goedgekeurd, kan eenieder die aantoonbaar in 
overeenstemming met de betreffende gedragscode handelt, zonder ontheffing de 
handelingen verrichten. Er kan gecontroleerd worden of er gehandeld wordt volgens de 
gedragscode. Dat dient aangetoond te worden; de bewijslast dat er correct wordt gehandeld 
ligt bij de initiatiefnemer. 
Gedragscodes worden goedgekeurd door de Minister van EZ, in overleg met de provincies. 
De goedkeuring geldt voor een periode van maximaal vijf jaar. 
 
- Ecologisch onderzoek laten uitvoeren 
 
Voordat de beoogde ingreep kan plaatsvinden dient inzichtelijk gemaakt te zijn dat er door 
de ingreep geen overtreding zal plaatsvinden van de Wet natuurbescherming. 
Meestal wordt eerst een zogenaamde quickscan (natuurtoets) flora en fauna uitgevoerd. Uit 
dit onderzoek dient naar voren te komen of er vervolgstappen genomen dienen te worden. 
De vervolgstappen kunnen bestaan uit een nader onderzoek, het nemen van mitigerende 
maatregelen en/ of het aanvragen van een ontheffing. 
De bepalingen van de Wet natuurbescherming zijn alleen van toepassing als op of rondom 
de locatie waar de werkzaamheden gaan plaatsvinden beschermde planten en/of dieren 
voorkomen of als zich daar hun nesten, voortplantingsplaatsen of rustplaatsen bevinden. 
Het plangebied is het gebied waar de daadwerkelijke handeling wordt uitgevoerd. 
Afhankelijk van de kenmerken van de activiteit kunnen storende factoren ook optreden 
buiten het plangebied. Denk aan verstoring door geluid, waardoor bijvoorbeeld het verbod 
om soorten opzettelijk te verstoren wordt overtreden.  
Hoe groot het onderzoeksgebied is hangt dan ook af van de invloedssfeer van de 
werkzaamheden. Het onderzoeksgebied is vaak groter dan het plangebied. 
Andere leefgebieden van een diersoort, zoals foerageergebieden of vaste vliegroutes, 
worden volgens de uitleg van het Guidance document niet beschermd, tenzij deze 
samenvallen met de voortplantings- of rustplaatsen. Jurisprudentie maakt echter duidelijk 
dat in het geval van Habitatrichtlijnsoorten het zodanig verstoren van vaste vliegroutes en/of 
beschadigen van foerageergebied dat de soort om die reden deze vaste voortplantings- of 
rustplaatsen (die buiten het plangebied zijn gelegen) zal verlaten, wel onder het verbod van 
de Habitatrichtlijn 
valt).  
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De redenering hierbij is dat bij een dergelijke verstoring de ecologische functionaliteit van de 
voortplantings- of rustplaatsen niet meer gegarandeerd is. In deze gevallen is dan ook artikel 
3.5 van de Wet natuurbescherming van toepassing. 
Het ministerie van Economische Zaken heeft een stappenschema opgesteld die door  
initiatiefnemers doorlopen dient te worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bron: Brochure Soortenbescherming bij ruimtelijke ingrepen, ministerie EZ, versie 1.3 december 2016). 
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Natura2000 (gebiedsbescherming) 
Gebieden die bescherming genieten zijn Natura2000-gebieden (Vogelrichtlijn- en 
Habitatrichtlijngebieden). 
Handelingen binnen beschermde gebieden die de wezenlijke kenmerken van het gebied 
aantasten, zijn in principe verboden en worden slechts onder strikte voorwaarden 
toegestaan. Bij ruimtelijke ingrepen in de nabije omgeving van de beschermde gebieden 
moet worden bepaald in hoeverre de externe werking van de ingreep een effect heeft op het 
beschermde gebied. Indien er negatieve effecten te verwachten zijn, bijvoorbeeld door een 
toename van stikstofdepositie, dient er een vervolgonderzoek plaats te vinden. Mogelijk 
dient er een vergunning Wnb aangevraagd te worden. 
 
Houtopstanden 
De bescherming van houtopstanden is geregeld in hoofdstuk 4 van de Wet 
natuurbescherming. 
Het is verboden houtopstanden geheel of gedeeltelijk te vellen of te doen vellen, zonder 
voorafgaande melding bij de provincie. Een houtopstand is hierbij gedefinieerd als een 
eenheid van bomen of struiken met een oppervlakte van ten minste 1.000 vierkante meter 
of een rijbeplanting die meer dan 20 bomen omvat. De wet schrijft verder voor dat wanneer 
een houtopstand geheel of gedeeltelijk is geveld, de grond binnen drie jaar moet worden 
herbeplant. 
Bovenstaande bescherming geldt niet voor alle houtopstanden. De regels zijn niet van 
toepassing op houtopstanden op erven of in tuinen, op fruitbomen, op windschermen om 
boomgaarden, op naaldbomen bedoeld om te dienen als kerstbomen, op kweekgoed, op 
bepaalde beplantingen van wilgen of populieren, op bepaalde beplantingen bedoeld voor de 
productie van houtige biomassa en op houtopstanden binnen de, bij besluit van de 
gemeenteraad, vastgelegde grenzen van de bebouwde kom. Ook voor het dunnen van een 
houtopstand gelden de regels niet. 
De provincie kan regels stellen ten aanzien van de meldingsplicht en de plicht tot 
herbeplanting. Ook kan de provincie een ontheffing verlenen ten behoeve van herbeplanting 
op andere grond. Verder kan de provincie ontheffing verlenen en kan de provincie bij 
verordening vrijstelling verlenen van zowel de meldingsplicht als de plicht tot herbeplanting. 
 
Nationaal Natuur Netwerk/ Natuurnetwerk Nederland (NNN) 

 
De bescherming van het Nationaal Natuurnetwerk/ Natuurnetwerk Nederland (NNN, de 
voormalige EHS) komt voort uit de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. Het netwerk kan 
in verschillende provincie andere benamingen hebben, zo heet de NNN in provincie 
Gelderland het Gelders Natuurnetwerk (GNN) en in Noord-Brabant het Natuurnetwerk 
Brabant. 
Dit NNN is een netwerk van gebieden in Nederland waar de natuur voorrang heeft. Het 
netwerk helpt voorkomen dat planten en dieren in geïsoleerde gebieden uitsterven en dat 
natuurgebieden hun waarde verliezen. Het NNN kan worden gezien als de ruggengraat van 
de Nederlandse natuur. 
In het NNN liggen: bestaande natuurgebieden (waaronder Natura2000, gebieden waar 
nieuwe natuur aangelegd wordt, landbouwgebieden (beheerd volgens agrarisch 
natuurbeheer) en ruim 6 miljoen hectare grote wateren: meren, rivieren, de kustzone van de 
Noordzee en de Waddenzee. 
In het netwerk geldt voor nieuwe ontwikkelingen het 'nee, tenzij'-principe. Ruimtelijke 
ingrepen zijn niet toegestaan, tenzij er geen alternatieven zijn. Ook moeten de 
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ontwikkelingen een groot openbaar belang hebben. De schadelijke effecten van de activiteit 
op de natuur moeten bovendien worden gemitigeerd. De kernkwaliteiten en 
omgevingscondities vormen het toetsingskader. De initiatiefnemer dient onderzoek te doen 
naar eventuele significant negatieve effecten die een activiteit kan hebben op het NNN. 
 
Overige natuurgebieden 
 
Buiten de bescherming van de Wet natuurbescherming en het NNN bevinden zich ook 
natuurgebieden beschermd middels provinciaal beleid, veelal beschreven in 
Omgevingsplannen of Streekplannen. In dit provinciale beleid is de bescherming van 
bijvoorbeeld ganzenfoerageergebied en weidevogelgebied uitgewerkt.  
 
Rode Lijst 

 
Rode Lijst soorten zijn soorten die zijn opgenomen op officiële, door het parlement 
bekrachtigde en in de Staatscourant gepubliceerde, lijsten van soorten die gevoelig of 
kwetsbaar zijn of zelfs direct in hun voortbestaan bedreigd worden. De bedreigde dier- en 
plantensoorten op de Rode Lijsten hebben geen juridische status, tenzij ze ook in de wet zijn 
opgenomen.  
De aanwijzing van nationale soorten is mede gebaseerd op de status die de soorten in de 
rode lijsten hadden ten tijde van het opstellen van de Wnb. 
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BIJLAGE 3 

 
LIJSTEN BESCHERMDE SOORTEN  
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BIJLAGE 4 

 
JAARROND BESCHERMDE NESTEN (CATEGORIE 1-4) 

 
Mogelijk dat in de loop der tijd per provincie de lijst met jaarrond beschermde nesten 

wordt aangepast. Voor een actuele stand van zaken dient altijd de stand van zaken in de 
desbetreffende provincie bekeken te worden. 
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 BIJLAGE 5 

 
     BRONNEN 
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www.nederlandsesoorten.nl 
www.ravon.nl 
www.synbiosys.alterra.nl 
www.sovon.nl 
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www.vogelbescherming.nl 
www.vogelvisie.nl 
www.zoogdiervereniging.nl 
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Resultaat	van	de	check	gedaan	op	24-02-2022

Digitale	watertoets
De	watertoets	helpt	u	om	aan	de	hand	van	de	locatie	van	uw	ruimtelijke	plan	en	een
aantal	vragen	te	toetsen	of	u	de	belangen	van	het	Waterschap	raakt.	Indien	dit	het
geval	is 	krijgt	u	tekst	en	uitleg	over	het	vervolg	proces.

VOOR	DE	ACTIVITEIT	DIGITALE	WATERTOETS	IS	OP	BASIS	VAN	DE	GEGEVEN
ANTWOORDEN	NODIG:

OP	BASIS	VAN	ONDERSTAANDE	LOCATIE
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VRAGEN	EN	ANTWOORDEN	UIT	DE	CHECK

1.	 Gaat	het	om	een	ruimtelijk	plan	dat	uits luitend	een	functiewijziging	betreft	van
bestaande	bebouwing	zonder	fys ieke	aanpassing	van	bebouwing	en	ruimte?

nee

2.	 Wordt	er	in	de	huidige	s ituatie	wateroverlast	ervaren	binnen	het	plangebied?

nee

3.	 Gaat	u	verhard	oppervlak	toevoegen?

nee

4.	 Raakt	het	plangebied	een	A	of	B	watergang?

nee

5.	 Raakt	het	plangebied	een	riooltransportleiding?

nee

6.	 Raakt	het	plangebied	een	waterbergingsgebied?

nee

7.	 Raakt	het	plangebied	een	waterkering?

nee

8.	 Raakt	het	plangebied	een	grondwaterbeschermingsgebied?

nee

9.	 Raakt	het	plangebied	de	grondwaterfluctuatiezone?

nee

10.	 Raakt	het	plangebied	"natuurwateren"	(voorheen	wateren	met	HEN-	of	SED-functie)?

nee

11.	 Raakt	het	plangebied	een	KRW-waterlichaam?

nee
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