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1 INLEIDING 
 
In opdracht van Schoenmakers Ruimtelijke Ontwikkeling is door Kraaij Akoestisch Adviesbureau een akoestisch onderzoek 
verricht ter bepaling van de geluidbelasting op de gevels van twee nieuwbouwwoningen op het perceel van Zundertseweg 
38, in het buitengebied ten zuiden van Etten-Leur. 
 
Het perceel van Zundertseweg 38 heeft samen met het perceel van Galgepad 4 een horecabestemming met bouwvlak waar 
binnen een horecagelegenheid en een bedrijfswoning staan. De bedrijfsvoering is gestaakt. Het voornemen is om de 
bedrijfswoning op Galgepad 4 om te zetten naar een burgerwoning en de overige bedrijfsbebouwing op het terrein te 
slopen. In het kader van de ruimte-voor-ruimte regeling worden daarvoor in de plaats op het perceel van Zundertseweg 38 
twee nieuwe woningen met bijgebouw opgericht. Omdat het voorgenomen plan niet binnen het geldend bestemmingsplan 
past, dient deze te worden gewijzigd middels een ruimtelijke procedure, waarbij de huidige horecabestemming op beide 
percelen wordt omgezet naar een woonbestemming.  
 
Op grond van de Wet geluidhinder (Wgh) is het verplicht bij wijziging van een bestemmingsplan, waarbij nieuwe 
geluidgevoelige objecten mogelijk worden gemaakt die zijn gelegen binnen een geluidzone, de geluidbelasting middels een 
akoestisch onderzoek vast te stellen. De beide nieuwbouwwoningen worden in de Wgh aangemerkt als een nieuw 
geluidgevoelig object en zijn dus in het onderzoek betrokken. De bestaande bedrijfswoning is geen nieuw geluidgevoelig 
object en wordt daarom in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten. 
 
Dit onderzoek richt zich dus alleen op de planlocatie aan de Zundertseweg 38. Deze planlocatie ligt binnen de geluidzone 
van de rijksweg A58, de Zundertseweg, Galgepad, Hogeweg en de Sprundelsebaan. De planlocatie ligt niet binnen de 
geluidzone van een spoorlijn of industrieterrein. De verkeersintensiteit op de Hogeweg en de Galgepad is dermate laag (< 
100 mvt. per etmaal), dat gelet op de afstand tot de nieuwbouw op voorhand kan worden aangenomen dat beide wegen 
niet relevant zijn voor de planlocatie. Om deze reden zijn de Hogeweg en de Galgepad niet verder betrokken in het 
akoestisch onderzoek. 
 
Het akoestisch onderzoek maakt onderdeel uit van de bestemmingsplanprocedure en heeft tot doel de geluidbelasting 
vanwege wegverkeerslawaai op de twee nieuwe woningen te bepalen en deze te toetsen aan de normen uit de Wet 
geluidhinder. Bovendien wordt de geluidbelasting vanwege het wegverkeer kwalitatief beoordeeld op de aanvaardbaarheid 
van het woon- en leefklimaat oftewel op de aanwezigheid van een goede ruimtelijke ordening. 
 
Voor onderhavig onderzoek is gebruikt gemaakt van de volgende informatie: 

• Digitale ondergronden van het onderzoeksgebied, gedownload via de website van het Nationaal Georegister; 
• Ruimtelijke plannen; 
• Google Earth/Streetview; 
• AHN-viewer; 
• Situatietekening nieuwbouw, kenmerk 202330_nieuwe situatie dd. 15-10-2021(.dwg-bestand), verstrekt door 

Schoenmakers Ruimtelijke Ontwikkeling; 
• Situatietekening in pdf-bestand van nieuwe en bestaande situatie (kenmerk 202330 dd. 15-10-2021) 
• BGT-dataset met panden en bodemgebieden, gedownload van de website van PDOK BGT download viewer; 
• Verkeersgegevens A58, afkomstig van het Geluidregister wegen en gedownload van de website van 

Rijkswaterstaat; 
• Verkeersgegevens gemeentelijke wegen, aangeleverd door de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant (hierna 

OMWB) 
• CROW publicatie 381 ‘Toekomstbestendig parkeren’. 

 
De genoemde geluidbelastingen in dit rapport zijn inclusief aftrek ingevolge artikel 110g van de Wet geluidhinder, tenzij 
anders is vermeld. Deze aftrek is geregeld in artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012.  
 
Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 van deze rapportage wordt ingegaan op het wettelijk kader. Vervolgens worden in hoofdstuk 3 de 
uitgangspunten voor de berekening van de geluidbelasting uiteengezet. Hoofdstuk 4 geeft de rekenresultaten en de 
beoordeling daarvan weer en hoofdstuk 5 omvat de conclusie van het onderzoek. In hoofdstuk 6 wordt het 
maatregelenonderzoek beschreven en in hoofdstuk 7 volgt tenslotte een samenvatting van de bevindingen. 
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2 WETTELIJK KADER 
 

2.1 Algemeen 
 
De regels (grenswaarden) met betrekking tot de (maximaal) toelaatbare hoeveelheid geluid afkomstig van een 
industrieterrein, weg of spoorweg, zijn opgenomen in de Wet geluidhinder (Wgh). Voor wegverkeerslawaai is hoofdstuk VI 
van de Wgh van toepassing.  
 
De Wet geluidhinder is alleen van toepassing binnen een conform deze wet geldende geluidszone. De grenswaarden 
(voorkeursgrenswaarde en ten hoogste toelaatbare waarde) uit de Wet geluidhinder zijn van toepassing op de 
geluidsbelasting op de gevel van woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen en terreinen (o.a. 
woonwagenstandplaatsen, ligplaatsen in het water, scholen, kinderdagverblijven, ziekenhuizen, verpleeghuizen en andere 
gezondheidszorggebouwen).  
 
In artikel 1 en artikel 1b lid 4 van de Wet geluidhinder is de volgende definitie opgenomen voor het begrip gevel: de 
bouwkundige constructie die een ruimte in een woning of gebouw scheidt van de buitenlucht, daaronder begrepen het dak. 
In afwijking van artikel 1 wordt onder een gevel in de zin van deze wet en de daarop berustende bepalingen niet verstaan: 
 
a. een bouwkundige constructie waarin geen te openen delen aanwezig zijn en met een in de NEN 5077 bedoelde 

karakteristieke geluidwering die ten minste gelijk is aan het verschil tussen de geluidsbelasting van die constructie 
en 33 dB onderscheidenlijk 35 dB(A), alsmede 

b. een bouwkundige constructie waarin alleen bij uitzondering te openen delen aanwezig zijn, mits de delen niet 
direct grenzen aan een geluidsgevoelige ruimte. 

 
Daarnaast gelden voor de verschillende geluidgevoelige ruimten in de verschillende geluidgevoelige bestemmingen, 
afhankelijk van het gebruik van de ruimte, afwijkende normen met betrekking tot de toelaatbare geluidbelasting binnen 
deze ruimten. 
 

2.2 Wegverkeerslawaai 
 
De regels en normen die gelden voor wegverkeerslawaai zijn opgenomen in hoofdstuk VI “Zones langs wegen” van de Wet 
geluidhinder. De regels en normen uit de Wet geluidhinder (Wgh) gelden binnen de wettelijk vastgestelde zone van een 
weg. De breedte van de zone van een weg is geregeld in afdeling 1 “Omvang geluidzones” van genoemd hoofdstuk. 
 
Op grond van artikel 74 van de Wet geluidhinder heeft elke weg een geluidzone, met uitzondering van de volgende wegen: 
 
1. wegen gelegen binnen een als woonerf aangeduid gebied; 
2. wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt. 
 
De breedte van een zone is, op grond van artikel 74 van de Wet geluidhinder, afhankelijk van de ligging in stedelijk1 of 
buitenstedelijk2 gebied en van het aantal rijstroken. 
 
De afstanden, genoemd in artikel 74, eerste lid, worden aan weerszijden van de weg gemeten vanaf de buitenste 
begrenzing van de buitenste rijstrook.  
 
 

 
1 Onder stedelijk gebied wordt verstaan, het gebied binnen de bebouwde kom, doch, voor toepassing van hoofdstuk VI (“Wegen”) van de 
Wet geluidhinder, met uitzondering van het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone langs een autoweg of 
autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens. 
2 Onder buitenstedelijk gebied wordt verstaan, het gebied buiten de bebouwde kom alsmede, voor toepassing van hoofdstuk VI (“Wegen”) 
van de Wet geluidhinder, het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg als 
bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens. 
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In onderstaande tabel staan de zones langs wegen weergegeven. 
 
Tabel 2.1: Zonebreedtes wegen 

Aantal rijstroken Zone in stedelijk gebied Zone in buitenstedelijk gebied 
1 of 2 rijstroken 200 meter 250 meter 
3 of 4 rijstroken 350 meter 400 meter 
5 of meer rijstroken 350 meter 600 meter 

 
Aan de uiteinden van een weg loopt de zone door over een afstand gelijk aan de breedte van de zone ter hoogte van het 
einde van de weg. De zone loopt door langs een lijn die is gelegen in het verlengde van de wegas. Zij behoudt de breedte 
die zij had ter hoogte van het einde van de weg. 
  
In het onderzoeksgebied zijn de Zundertseweg, de Sprundelsebaan en de rijksweg A58 de te onderzoeken wegen. Deze 
wegen liggen nabij de onderzoekslocatie allen in buitenstedelijk gebied.  
De beide gemeentelijke wegen, Zundertseweg en Sprundelsebaan, bestaan grotendeels uit één of twee rijstroken. De 
zonebreedte van deze wegen bedraagt daarmee 250 meter.  
De rijksweg A58 heeft ter plaatse van de onderzoekslocatie vier (hoofd)rijbanen, waarmee de zonebreedte van deze weg 
400 meter bedraagt.  
 
Het plangebied ligt vrijwel direct aan de Zundertseweg, op een afstand van maximaal 210 meter van de Sprundelsebaan en 
op maximaal 165 meter van de rand van de A58. Er dient dus vanwege alle voornoemde wegen getoetst te worden aan de 
normen van de Wet geluidhinder. 
 
In de Wet geluidhinder wordt voor wegverkeerslawaai onderscheid gemaakt in nieuwe situaties, bestaande situaties en 
reconstructies. De grenswaarden en regels die hierbij gelden zijn opgenomen in de onderstaande afdelingen (artikelen) van 
hoofdstuk VI “Zones langs wegen” van de Wet geluidhinder: 

• afdeling 2 “Maatregelen met betrekking tot nieuwe situaties in zones” (artikel 76 t/m 87i); 
• afdeling 3 “Bestaande situaties” (artikel 87j t/m 90); 
• afdeling 4 “Reconstructies” (artikel 98 t/m 100b). 

 
Voor onderhavige situatie is de afdeling 2 van toepassing. 
 

2.2.1 Nieuwe situaties 
Conform de Wet geluidhinder worden bij de vaststelling of herziening van een bestemmingsplan de waarden van de 
geluidbelasting van de gevel van woningen, andere geluidsgevoelige gebouwen en van geluidsgevoelige terreinen binnen 
die zone, in acht genomen.  
 
Op grond van artikel 82 bedraagt de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting vanwege een weg 48 dB.  
In afwijking hierop kan op grond van de artikelen 83 tot en met 85 een hogere waarde worden vastgesteld, met dien 
verstande dat deze waarde voor woningen in buitenstedelijk gebied de 53 dB niet te boven mag gaan en voor woningen in 
stedelijk gebied de 63 dB niet te boven mag gaan. 
 
In onderhavige situatie is de planlocatie buiten de bebouwde kom van Etten - Leur gelegen en is voor de toetsing aan de 
zowel de gemeentelijke wegen als aan de rijksweg uitgegaan van een ontheffingswaarde van maximaal 53 dB. 
 

2.2.2 30 km/u wegen 
De Wet geluidhinder is niet van toepassing op wegen die liggen binnen een woonerf en voor 30 km/u-wegen, omdat er 
aldaar geen zones gelden. Deze wegen veroorzaken meestal geen geluidbelastingen boven de voorkeurswaarde. Dat kan 
wel voorkomen bij een klinkerweg of een weg met relatief veel verkeer. In de jurisprudentie is om deze reden bepaald dat 
een akoestische afweging bij het opstellen van een ruimtelijk plan nodig is met een verwijzing naar een goede ruimtelijke 
ontwikkeling. 
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Ter onderbouwing van de aanvaardbaarheid van de geluidsbelasting wordt aangesloten bij de benaderingswijze die de Wgh 
hanteert voor gezoneerde wegen. Vanuit dat oogpunt worden de voorkeursgrenswaarde en de uiterste grenswaarde als 
referentiekader gehanteerd. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB geldt hierbij als richtwaarde en de maximale 
ontheffingswaarde van 63 dB volgens de Wgh als maximaal aanvaardbare waarde. Hierbij zal, in lijn met de Wgh, eveneens 
een aftrek van 5 dB worden toegepast. 
 
De planlocatie ligt niet in de nabijheid van wegen met een 30 km/u regime.  
 

2.3 Reken- en meetvoorschrift Geluid 2012 
 
Met ingang van 20 mei 2014 is het Reken- en meetvoorschrift Geluid gewijzigd. Deze wijziging is tijdelijk van kracht en 
betreft een verruiming van de aftrek bij wegen met een snelheid van 70 km/ uur en hoger. De wijziging voorkomt tijdelijke 
extra belemmeringen voor woningbouwplannen. 
 
In onderhavige situatie is de maximale snelheid op de rijksweg A58 100 (130) km/uur en is deze verruiming dus van 
toepassing. De aftrek is als volgt geregeld:  
 
Artikel 3.4 lid 1 
De ingevolge artikel 110g van de Wet geluidhinder toe te passen aftrek op de geluidsbelasting vanwege een weg, van de 
gevel van woningen of van andere geluidsgevoelige gebouwen of aan de grens van geluidsgevoelige terreinen bedraagt tot 
1 juli 2018: 
a. 3 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer 

bedraagt en de geluidsbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de Wet geluidhinder 56 
dB is; 

b. 4 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer 
bedraagt en de geluidsbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de Wet geluidhinder 57 
dB is; 

c. 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer 
bedraagt en de geluidsbelasting afwijkt van de onder a en b genoemde waarden; 

d. 5 dB voor de overige wegen; 
e. 0 dB bij toepassing van de artikelen 3.2 en 3.3 van het Bouwbesluit 2012 en bij toepassing van de artikelen 111b, 

tweede en derde lid, 112 en 113 van de Wet geluidhinder. 
 
De in artikel 3.5 geregelde aftrek voor ‘stille banden’ is eveneens alleen van toepassing voor wegen met een snelheid van 
70 km/uur of hoger en is in onderhavig onderzoek dus eveneens van toepassing op de rijksweg. Deze wegdekcorrectie 
wordt automatisch toegepast in het rekenprogramma en is bij de rekenresultaten inbegrepen. 
 

2.4 Cumulatie 
 
Indien er blootstelling plaatsvindt aan meer dan één geluidbron, dient de gecumuleerde geluidbelasting te worden 
berekend conform bijlage I, hoofdstuk 2 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. De methode berekent de 
gecumuleerde geluidbelasting, rekening houdende met verschillen in dosis-effectrelaties van de verschillende 
geluidbronnen en geeft inzicht in het woon- en leefklimaat.  
 
De geluidbelasting van verschillende geluidbronnen wordt alleen gecumuleerd als er sprake is van een relevante 
blootstelling aan meerdere geluidbronnen. Dit is het geval indien de zogenaamde voorkeurswaarde van die onderscheiden 
bronnen wordt overschreden. 
 
Bij het cumuleren van geluid wordt bij de geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai geen aftrek ingevolge artikel 110g 
van de Wgh toegepast. 
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2.5 Goede ruimtelijke ordening 
 
In het kader van een goede ruimtelijke ordening dient de aanvaardbaarheid van het akoestisch woon- en leefklimaat te 
worden onderbouwd. In voorliggende situatie zijn geen 30 km/u wegen in de nabijheid van de planlocatie gelegen, dus ook 
niet in de onderbouwing betrokken. 
 
Om te bepalen of er sprake is van een aanvaardbaar akoestisch woon- en leefklimaat is in onderhavige situatie de 
geluidbelasting vanwege de in het onderzoek betrokken wegen berekend. De rekenresultaten daarvan zijn kwalitatief 
beoordeeld volgens de milieukwaliteitsmaat, zoals weergegeven in onderstaande tabel 2.2. Hierbij wordt geen aftrek 
ingevolge artikel 110g van de Wgh toegepast. 
 
Tabel 2.2: Milieukwaliteitsmaat gecumuleerde geluidbelasting (bron: RIVM) 

Geluidbelasting Kwalificatie 

< 45 dB Zeer goed 

46 - 50 dB Goed 

51 – 55 dB Redelijk 

56 – 60 dB Matig 

61 – 65 dB Tamelijk slecht 

66 – 70 dB Slecht 

> 70 dB Zeer slecht 
 
Bovendien kan er voor een goed akoestisch woonmilieu naar gestreefd worden dat bij elke woning een geluidluwe gevel 
aanwezig is of, indien dat niet mogelijk is, er tenminste een geluidluwe buitenruimte is. 
 

2.6 Gemeentelijk geluidbeleid 
 
De gemeente Etten-Leur beschikt over eigen geluidbeleid voor het vaststellen van hogere waarden Wet geluidhinder. Dit 
geluidbeleid is opgenomen in het document “Beleidsregels hogere waarden Wet geluidhinder” en dateert van 2 december 
2008.  
 
In dit document zijn ontheffingscriteria en voorwaarden opgenomen waaraan voldaan moet worden om een hogere 
waarde aan te kunnen vragen. 
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3 UITGANGSPUNTEN BEREKENING GELUIDBELASTING 
 

3.1 Algemeen 
 
Het akoestisch onderzoek wordt uitgevoerd voor een planlocatie die is gelegen aan de Zundertseweg 38 in het 
buitengebied ten zuiden van de bebouwde kom van Etten-Leur. De Zundertseweg vormt de begrenzing van de planlocatie 
aan de oostzijde. Verder oostwaarts bevindt zich de fietspad die met een boog omhoog loopt richting de rijksweg en ten 
noordoosten van de planlocatie over de rijksweg heen gaat. Ten noorden van de planlocatie bevindt zich direct 
aangrenzend het perceel van Zundertseweg 34 met verder noordwaarts achtereenvolgens het perceel van Zundertseweg 
32, de rijksweg A58 met aan beide zijden van de weg een geluidscherm of aarden wal, enkele sportvelden en de woonwijk 
‘de Streek’ aan de zuidkant van de bebouwde kom van Etten-Leur.  
Ten noordwesten van de planlocatie ligt het doodlopend deel van de Hogeweg. In zuidwestelijke richting takt de Hogeweg 
aan op de Sprundelsebaan. Nabij deze weg is ook een tenniscomplex gelegen met grote parkeerplaats. De Hogeweg wordt 
echter nabij de planlocatie nog uitsluitend gebruikt als erftoegangsweg voor enkele aangelegen woningen. Ten zuiden van 
de planlocatie ligt het perceel van Galgepad 4. Het Galgepad is een grindpad waaraan drie woningen zijn gelegen en vormt 
de verbinding tussen de Zundertseweg en de Hogeweg. De Zundertseweg is in noordelijke richting doodlopend en 
doorkruist in zuidelijke richting de Sprundelsebaan en loopt daarna verder in zuidoostelijke richting door het buitengebied. 
De Sprundelsebaan vormt samen met de Bredasebaan de verbindingsweg tussen de kom van Sprundel en de aansluiting op 
de N394 (Rijsbergseweg) ten zuiden van de rijksweg A58. Buiten de beschreven wegen en woningen bestaat het 
onderzoeksgebied voornamelijk uit agrarisch grondgebied met hier en daar (agrarische) bebouwing. 
 
In onderstaande figuur is het onderzoeksgebied weergegeven, met daarin de ligging van de planlocatie.  
 

 
Figuur 3.1 Weergave onderzoeksgebied en ligging planlocaties (bron: Kadastrale kaart PDOK). 
 
Op de planlocatie rust momenteel een horecabestemming en vormt één geheel met het perceel van Galgepad 4, waarop 
een (voormalige) bedrijfswoning staat. Deze bedrijfswoning wordt weliswaar omgezet naar een burgerwoning, maar wordt 
in het onderzoek verder buiten beschouwing gelaten. 
 
Het voornemen is om op de planlocatie, het perceel van Zundertseweg 38, twee vrijstaande woningen te realiseren in het 
kader van de ruimte – voor – ruimte regeling. Hiervoor wordt op het voormalig horecaterrein alle voormalige 
bedrijfsbebouwing afgebroken. De nieuwe woningen krijgen op basis van de bouwregels uit het bestemmingsplan een 
goothoogte van maximaal 6 meter en een bouwhoogte van maximaal 10 meter. Met deze bouwhoogte kunnen de 
woningen uit maximaal drie bouwlagen bestaan met mogelijk geluidgevoelige ruimtes. De bijgebouwen krijgen een 
maximale bouwhoogte van 5,5 meter op basis van de bouwregels. 
 

Etten-Leur 

Planlocatie  
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De voorgevelrooilijn voor de nieuwbouwwoningen ligt in voorliggend onderzoek, conform bouwregels bestemmingsplan, 
op minimaal 15 meter van de as van de Zundertseweg en op minimaal 5 meter uit de overige perceelsgrenzen. Op deze 
manier ontstaat een maximaal bebouwingsvlak waarbinnen de woningen dienen te worden gepositioneerd.  
De nieuwbouwwoningen met bijgebouwen, zoals in de aangeleverde situatietekening (‘nieuwe situatie’) inzichtelijk zijn 
gemaakt staan qua positie nog niet vast. Daarom is de geluidbelasting in dit onderzoek alleen op de randen van het 
maximaal bouwvlak bepaald en beoordeeld. Het dwg-bestand van de nieuwe situatie is hiervoor als ondergrond ingelezen 
in het rekenmodel. Op basis van de uitgangspunten, zoals hierboven beschreven is het akoestisch onderzoek uitgevoerd. 
 
In onderstaande figuur is de situatietekening met de kadastrale situatie en het bouwvlak voor de nieuwbouw weergegeven. 
 

 
Figuur 3.2 Weergave kadastrale situatie nieuwbouwplan en directe omgeving (bron: situatietekening opdrachtgever en rekenmodel) 
 

3.2 Verkeersgegevens 
 
Voor de berekening van de geluidbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai is het noodzakelijk de samenstelling van het 
verkeer (lichte-, middelzware- en zware motorvoertuigen) en de verdeling van het verkeer over de dag- (07.00 - 19.00 uur), 
de avond- (19.00-23.00 uur) en de nachtperiode (23.00 - 07.00 uur) te kennen. 
 
In de verkeerssamenstelling wordt onderscheid gemaakt in lichte motorvoertuigen, middelzwaar- en zwaar verkeer. Lichte 
motorvoertuigen zijn motorvoertuigen op drie of meer wielen, met uitzondering van de in categorie ’middelzwaar’ en 
‘zwaar’ bedoelde motorvoertuigen. Middelzware motorvoertuigen zijn gelede en ongelede autobussen, alsmede andere 
motorvoertuigen die ongeleed zijn en voorzien van een enkele achteras waarop vier banden zijn gemonteerd. Zware 
motorvoertuigen zijn gelede motorvoertuigen, alsmede voertuigen die zijn voorzien van een dubbele achteras, met 
uitzondering van autobussen. 
 
In het rekenmodel is uitgegaan van verkeerscijfers voor het prognosejaar 2032, minimaal 10 jaar na realisatie van de 
nieuwbouw.  
 
De Zundertseweg en de Sprundelsebaan worden beheerd door de gemeente Etten-Leur. De verkeersdata hiervan worden 
beheerd en uitgeleverd door de OMWB. De geleverde verkeersgegevens voor onderhavig onderzoek zijn afkomstig uit een 
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knip van het Verkeersmodel Brabant Brede Model Aanpak (BBMA) en betreffen prognosecijfers voor het jaar 2030. In het 
onderzoeksgebied zijn verkeerscijfers beschikbaar van de Sprundelsebaan en de Zundertseweg. Deze zijn opgenomen in 
bijlage I van dit rapport.  
 
De verkeerscijfers uit de BBMA (2030) zijn geïmporteerd in het rekenmodel. Daarna zijn de volgende wijzigingen daarop 
aangebracht: 

 Het ordenen van de wegvakken in de desbetreffende groep, dit heeft geen invloed op de berekening. 
 Het samenvoegen van wegvakken met dezelfde naam en verkeersgegevens. 
 Het ophogen van de etmaalintensiteiten, met een autonome verkeersgroei van 1% per jaar, tot aan het 

prognosejaar 2032. Dit groeipercentage is met de OMWB overeengekomen en vervolgens zijn de verkregen 
intensiteiten afgerond op het eerstvolgend tiental. 

 Voor het wegvak van de Zundertseweg ten noorden van de Sprundelsebaan is een etmaalintensiteit ingevoerd op 
basis van het aantal woningen dat er staat, vermenigvuldigd met het kencijfer voor een ‘Landelijk wonen‘ 
woonmilieu uit de CROW-publicatie 381 (7,4 mvt/woning/weekdagetmaal). Het verkregen aantal 
voertuigbewegingen is vervolgens afgerond naar 100 motorvoertuigen. 

 Voor ditzelfde wegvak van de Zundertseweg is een voertuigverdeling over het etmaal ingevoerd gelijk aan de 
etmaalverdeling van de Sprundelsebaan en de Zundertseweg in de BBMA. 

 
De A58 wordt beheerd door Rijkswaterstaat (Zuid-Nederland District West). Sinds juli 2012 dient voor de verkeersdata van 
rijkswegen (in de toekomstige situatie) gebruik gemaakt te worden van het Geluidregister voor wegen. Dit geluidregister is 
terug te vinden op de website van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Voor de A58 zijn de verkeersdata en de 
afschermende objecten van deze website gedownload en ongewijzigd overgenomen in het rekenmodel (versie 2118 dd. 03-
12-2021). 
 
Een compleet overzicht van de gehanteerde verkeersgegevens is in numerieke vorm opgenomen in bijlage II van dit 
rapport. In onderstaande tabel is een samenvatting van de gehanteerde verkeersgegevens weergegeven. 
 
Tabel 3.1: Samenvatting verkeersgegevens  

Weg: Etmaalintensiteit 2032 in 
motorvoertuigen per weekdag 

Wegdekverharding 
Snelheidsregime 

in km/u 
A58 hoofdbaan oostelijke rijrichting 30.099,80 Enkel-laags ZOAB (W2) 90 – 115  
A58 hoofdbaan westelijke rijrichting 30.499,40 Enkel-laags ZOAB (W2) 90– 115 
Sprundelsebaan (wegvak ten 
oosten/westen van Zundertseweg 

4.810 / 4.930 
Asfaltverharding  

(W1-referentiewegdek) 
60 

Zundertseweg (wegvak ten 
noorden/zuiden van Sprundelsebaan) 

100 / 2.690 
Asfaltverharding  

(W1-referentiewegdek) 
60 

 
In het onderzoek is er van uitgegaan dat de huidige wegdekverharding en verkeerssnelheid op de wegen eveneens van 
toepassing blijft op de toekomstige situatie.  
 

3.3 Rekenmethode 
 
De in deze rapportage opgenomen geluidbelastingen voor het prognosejaar 2032 zijn berekend volgens standaard-
rekenmethode II uit het “Reken- en meetvoorschrift geluid 2012” (RMV 2012), als bedoeld in artikel 110 van de Wet 
geluidhinder.  
 
Bij de berekening van de geluidbelastingen volgens standaard-rekenmethode II is gerekend met één reflectie en een 
sectorhoek van twee graden.  
 

3.4 Modellering 
 
Ten behoeve van de berekeningen is een driedimensionaal computersimulatie model opgesteld. Hierbij is gebruik gemaakt 
van het door DGMR Raadgevende Ingenieurs B.V. ontwikkelde computerprogramma "GEOMILIEU”, versie V2021.1.  
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Voor het tot stand komen van het model is gebruik gemaakt van kadastrale kaarten uit het Georegister, dataset met 
panden en bodemgebieden gedownload van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), informatie van de 
opdrachtgever, het Actueel Hoogtebestand van Nederland (AHN), Google-Earth/Streetview. 
 
Alle gebouwen zijn als reflecterende objecten ingevoerd (reflectiefactor = 0,8). De gebouwen binnen het onderzoeksgebied 
zijn geïmporteerd uit de dataset met panden van de BGT. De hoogte van de bebouwing is vervolgens handmatig ingevoerd 
en gebaseerd op het AHN. Binnen het onderzoeksgebied (perceel Zundertseweg 38) is de voormalige bedrijfsbebouwing 
verwijderd en vervangen voor de nieuwbouw.  
De ligging van de nieuwbouwwoningen staat ten tijde van dit onderzoek nog niet vast. Daarom is de geluidbelasting alleen 
bepaald op de grenzen van het bouwvlak, zoals met inachtneming van de bouwregels ontstaat en ook inzichtelijk is 
gemaakt in de situatietekening van de nieuwbouw  die in figuur 3.2 is weergegeven (.dwg met kenmerk 202330 dd. 15-10-
2021), verstrekt door Schoenmakers Ruimtelijke Ontwikkeling. De bouwhoogte is gelijkgesteld aan de maximale situatie op 
basis van de bouwregels in het bestemmingsplan en bedraagt 10 meter.  
 
Verdeeld over de randen van het bouwvlak zijn rekenpunten ingevoerd. De eerste toetshoogte ligt op 1,5 meter boven 
maaiveld, overeenkomend met stahoogte op de begane grond. Vervolgens is nog een toetshoogte ingevoerd op stahoogte 
vanaf elke verdiepingsvloer (uitgaande van een bouwlaaghoogte van 3 meter). Op basis van de maximaal toegestane 
bouwhoogte van 10 meter kan worden opgemaakt dat de woningen bestaan uit drie bouwlagen met geluidgevoelige 
ruimten. Zodoende is bij de nieuwbouw gerekend met toetspunten op 1,5 meter, 4,5 meter en 7,5 meter boven maaiveld. 
Op deze manier is het verloop in geluidbelasting op de gevels van de nieuwbouw inzichtelijk gemaakt, zonder rekening te 
houden met de aanwezigheid van geluidgevoelige ruimtes grenzend aan de gevelzijden.  
 
De bodemfactor van het rekenmodel staat standaard ingesteld op een zachte, absorberende ondergrond (Bf=1,0).  
In de omgeving van de planlocatie zijn wegen en andere verhardingen als harde bodemgebieden aanwezig en in het 
rekenmodel opgenomen met een bodemfactor 0 (geheel hard, reflecterend gebied). Uitzondering hierop is het 
bodemgebied ter plaatse van de A58, waarbij volgens het Reken- en meetvoorschrift geluid vanwege de ZOAB- 
wegdekverharding een bodemfactor van Bf=0,5 gehanteerd dient te worden. 
Omdat de inrichting van het erf rondom zowel de nieuwbouw als andere bedrijven en woningen in de onderzoeksomgeving 
een combinatie is van tuin (borders of gras) en bestrating, zijn deze kavels als half reflecterende bodemgebieden (Bf=0,5) 
ingevoerd. Alle (half) harde bodemgebieden zijn direct uit de BGT-dataset geïmporteerd.  
Waar geen bodemgebieden zijn gemodelleerd bedraagt de bodemfactor dus 1,0. Dit zijn groenvoorzieningen, grasstroken 
en andere zachte ondergronden. 
 
In de omgeving van het onderzoeksgebied is alleen een significant hoogteverschil aanwezig bij de rijksweg A58 en het 
(fiets)viaduct. Het hoogteverschil is door middel van hoogtelijnen in de modellering opgenomen. De hoogtelijnen zijn 
handmatig ingevoerd op basis van het AHN. 
Het rekenmodel heeft standaard een maaiveldhoogte van 10 meter boven maaiveld, overeenkomend met de NAP-hoogte 
van een groot deel van het onderzoeksgebied. Uit de informatie van het AHN is op te maken dat de planlocatie op circa 10 
meter +NAP ligt. De A58 ligt verdiept op een hoogte van circa 7 meter +NAP.  
 
Binnen het onderzoeksgebied is de A58 aan beide zijden van de weg voorzien van een geluidscherm. Dit geluidscherm is 
opgenomen in het geluidregister en ongewijzigd geïmporteerd in het rekenmodel. De hoogte van het zuidelijk scherm loopt 
op van circa 4 tot ongeveer 7,7 meter. Aan de noordkant is het scherm ongeveer 6,5 meter hoog. 
 
Het gemotoriseerd verkeer op de wegen is als een of meerder rijlijnen per weg in het rekenmodel ingevoerd. De rijlijnen 
van de A58 zijn direct uit het geluidregister geïmporteerd. De rijlijnen van de gemeentelijke wegen zijn geïmporteerd uit het 
Verkeersmodel BBMA van de OMWB. Met de rijlijnen wordt de geluidemissie als gevolg van de voertuigen op de wegen 
berekend. De bronhoogte van de wegen is 0,75 meter. 
 
Het perceel van de planlocatie is inzichtelijk gemaakt met een hulpvlak (oranje). Een hulplijn of -vlak bevat verder geen 
informatie en heeft zodoende geen invloed op de berekening. 
 
In onderstaande figuur is een grafische weergave van de modellering in 3D weergegeven, gezien vanuit het zuiden. 
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Figuur 3.3 Weergave in 3D van de modellering vanuit het zuiden gezien (bron: rekenmodel). 
 
Figuur 1 geeft een overzicht van de modellering van de wegen, (half) harde bodemgebieden, hoogtelijnen, schermen en de 
gebouwen in de directe omgeving weer.  
In figuur 2 is ingezoomd op de planlocatie en is een weergave van de ligging van de toetspunten op de gevels van de 
nieuwbouw en op de randen van het bouwvlak opgenomen.  
 
In bijlage II zijn alle modelgegevens in numerieke vorm opgenomen voor wat betreft wegen, (half) harde bodemgebieden, 
hoogtelijnen, schermen, objecten en toetspunten. 
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4 REKENRESULTATEN EN BEOORDELING GELUIDBELASTING  
 

4.1 Geluidbelasting vanwege de rijksweg A58 
 
Een compleet overzicht van de berekende geluidbelastingen op de randen van het bouwvlak als gevolg van de rijksweg A58 
is opgenomen in bijlage III. De geluidbelasting is weergegeven in Lden  inclusief aftrek van 2 dB ingevolge artikel 110g van de 
Wet geluidhinder.  
Omdat de verruiming van de aftrek (zie paragraaf 2.3) bepaald wordt op basis van de geluidbelasting exclusief aftrek, zijn 
tevens de rekenresultaten zonder aftrek in bijlage III opgenomen.  
 
In onderstaande figuur wordt de berekende geluidbelasting vanwege de A58 (zonder aftrek) grafisch weergegeven. 
 

 
Figuur 4.1 Rekenresultaten vanwege de rijksweg A58 zonder aftrek. 
 
Om de geluidbelasting te kunnen toetsen aan de Wet geluidhinder, dient bij alle in figuur 4.1 aangegeven rekenresultaten 
zondermeer 2 dB aftrek te worden toegepast. Op de grenzen van het bouwvlak bedraagt de geluidbelasting met de 
standaardaftrek van 2 dB ten hoogste 54 dB (alleen op de derde bouwlaag aan de westzijde van het bouwvlak berekend).  
Daarbij mag bij de vier rekenpunten aan de westzijde van het bouwvlak (Tg_03 t/m 07) op de derde bouwlaag een extra 
aftrek van 1 dB worden toegepast. Bij deze toetspunten en rekenhoogten bedraagt de geluidbelasting op de grenzen van 
het bouwvlak dus inclusief aftrek nog ten hoogste 53 dB. 
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Op de grenzen van het bouwvlak bedraagt de te toetsen geluidbelasting dus ten hoogste 53 dB. Deze geluidbelasting wordt 
op de noord- en westzijde van het bouwvlak berekend, alleen op een rekenhoogte van 7,5 meter, overeenkomend met de 
2e verdiepingshoogte. 
 
Uit de rekenresultaten blijkt dat de geluidbelasting op de grenzen van het bouwvlak niet overal voldoet aan de 
voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wet geluidhinder. 
De overschrijding op de grenzen van het bouwvlak bedraagt 1 – 5 dB en vindt plaats aan nagenoeg alle zijden van beide 
verdiepingshoogten, maar nauwelijks op de begane grondhoogte. 
 
Omdat de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden is sprake van een relevante blootstelling aan geluid van deze bron en 
is verder onderzoek naar aanvullende maatregelen noodzakelijk, evenals het aanvragen van een hogere waarde, indien 
maatregelen niet doeltreffend zijn of stuiten op overwegende bezwaren.  
 
De maximale ontheffingswaarde (53 dB) voor het aanvragen van een hogere waarde wordt op de grenzen van het bouwvlak 
niet overschreden. 
 

4.2 Geluidbelasting vanwege de Zundertseweg 
 
Een compleet overzicht van de berekende geluidbelastingen op de bouwvlakgrenzen vanwege de Zundertseweg is 
opgenomen in bijlage IV. De geluidbelasting is weergegeven in Lden en inclusief aftrek van 5 dB ingevolge artikel 110g van de 
Wet geluidhinder. 
 
In onderstaande figuur worden de rekenresultaten vanwege deze weg op de planlocatie grafisch weergegeven.  
 

 
Figuur 4.2 Rekenresultaten vanwege de Zundertseweg, inclusief 5 dB aftrek. 
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Uit de rekenresultaten blijkt dat de geluidbelasting op de grenzen van het bouwvlak ten hoogste 41 dB bedraagt. Deze 
geluidbelasting wordt alleen aan de oostzijde van het bouwvlak berekend, het dichtst bij de Zundertseweg.  
Daaruit kan worden opgemaakt dat de geluidbelasting op de nieuwbouwwoningen, met inachtneming van de bouwregels 
uit het bestemmingsplan, overal voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wet geluidhinder.  
 
Omdat de voorkeursgrenswaarde niet wordt overschreden is geen sprake van een relevante blootstelling aan geluid van 
deze bron en is verder onderzoek naar aanvullende maatregelen niet noodzakelijk, evenals het aanvragen van een hogere 
waarde.  
 

4.3 Geluidbelasting vanwege de Sprundelsebaan 
 
Een compleet overzicht van de berekende geluidbelastingen op de bouwvlakgrenzen vanwege de Sprundelsebaan is 
opgenomen in bijlage V. De geluidbelasting is weergegeven in Lden en inclusief aftrek van 5 dB ingevolge artikel 110g van de 
Wet geluidhinder. 
 
In onderstaande figuur worden de rekenresultaten vanwege deze weg op de planlocatie grafisch weergegeven.  
 

 
Figuur 4.3 Rekenresultaten vanwege de Sprundelsebaan, inclusief 5 dB aftrek. 
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Uit de rekenresultaten blijkt dat de geluidbelasting op de grenzen van het bouwvlak ten hoogste 41 dB bedraagt. Deze 
geluidbelasting wordt berekend aan de zuid- en oostzijde van het bouwvlak.  
Daaruit kan worden opgemaakt dat de geluidbelasting op de nieuwbouwwoningen, met inachtneming van de bouwregels 
uit het bestemmingsplan, overal voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wet geluidhinder.  
 
Omdat de voorkeursgrenswaarde niet wordt overschreden, is er geen sprake van een relevante blootstelling aan geluid van 
deze bron en is verder onderzoek naar aanvullende maatregelen niet noodzakelijk, evenals het aanvragen van een hogere 
waarde.  
 

4.4 Cumulatie van geluid vanwege wegverkeerslawaai 
 
Aangezien bij de planlocatie alleen de voorkeursgrenswaarde van 48 dB vanwege de rijksweg A58 wordt overschreden, is in 
dit geval geen sprake van relevante blootstelling aan meerdere geluidbronnen. Op basis van de Wgh is een 
cumulatieberekening niet noodzakelijk.  
 
In het kader van een goede ruimtelijke ordening blijkt, op basis van de rekenresultaten per weg, duidelijk dat alleen de 
geluidbelasting vanwege de A58 een wezenlijke bijdrage in het akoestisch woon- en leefklimaat bij de nieuwbouwwoningen 
zal leveren. Desondanks is voor het bepalen van de kwaliteit van het akoestisch woonmilieu bij deze nieuwe woningen toch 
een cumulatieberekening uitgevoerd, omdat een dergelijk berekening het meest de werkelijke situatie weergeeft. Bij de 
gecumuleerde rekenresultaten vanwege het wegverkeerslawaai is conform de Wet geluidhinder geen aftrek toegepast.  
 
Een compleet overzicht van deze rekenresultaten is opgenomen in bijlage VI van dit rapport.  
Een grafische weergave van de gecumuleerde rekenresultaten is in onderstaande figuur afgebeeld.  
 

 
Figuur 4.4 Rekenresultaten na cumulatie wegverkeerslawaai van beide planlocatie en zonder aftrek. 
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De geluidbelasting na cumulatie bedraagt op de grenzen van het bouwvlak 46 – 56 dB.  
Op basis van de kwaliteitsmaat in tabel 2.2 dient het akoestisch woon- en leefklimaat bij de woningen daarmee als 
overwegend ‘goed tot redelijk’ te worden beoordeeld.  
Op de randen aan de noord- en oostzijde van het bouwvlak dient het akoestisch woonmilieu op de derde bouwlaag echter 
als ‘matig’ te worden beoordeeld. 
 
Uit een vergelijking van de gecumuleerde rekenresultaten met de berekende geluidbelastingen per weg blijkt dat er na 
cumulatie een toename in geluid optreedt van 0 – 2 dB, hetgeen geen verslechtering van het akoestisch woon- en 
leefklimaat tot gevolg heeft. 
 
Op de grenzen van het bouwvlak bedraagt de gecumuleerde geluidbelasting op de begane grondhoogte nergens meer dan 
53 dB, waarmee alle gevels op deze hoogte, maar ook de buitenruimte bij de woningen als geluidluw kunnen worden 
beschouwd. 
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5 CONCLUSIE  
 

5.1 Algemeen 
 
In opdracht van Schoenmakers Ruimtelijke Ontwikkeling is door Kraaij Akoestisch Adviesbureau een akoestisch onderzoek 
verricht ter bepaling van de geluidbelasting op de gevels van twee nieuwbouwwoningen op het perceel van Zundertseweg 
38, in het buitengebied ten zuiden van Etten-Leur. 
 
Het perceel van Zundertseweg 38 heeft samen met het perceel van Galgepad 4 een horecabestemming met bouwvlak 
waarbinnen een horecagelegenheid en een bedrijfswoning staat. De bedrijfsvoering is gestaakt. Het voornemen is om de 
bedrijfswoning op Galgepad 4 om te zetten naar een burgerwoning en de overige bedrijfsbebouwing op het terrein te 
slopen. In het kader van de ruimte-voor-ruimte regeling worden daarvoor in de plaats op het perceel van Zundertseweg 38 
twee nieuwe woningen met bijgebouw opgericht. Omdat het voorgenomen plan niet binnen het geldend bestemmingsplan 
past, dient deze te worden gewijzigd middels een ruimtelijke procedure, waarbij de huidige horecabestemming op beide 
percelen wordt omgezet naar een woonbestemming.  
 
Op grond van de Wet geluidhinder (Wgh) is het verplicht bij wijziging van een bestemmingsplan, waarbij nieuwe 
geluidgevoelige objecten mogelijk worden gemaakt die zijn gelegen binnen een geluidzone, de geluidbelasting middels een 
akoestisch onderzoek vast te stellen. Nieuwbouwwoningen worden in de Wgh aangemerkt als een nieuw geluidgevoelig 
object en zijn dus in het onderzoek betrokken. De bestaande bedrijfswoning die wordt omgezet naar een burgerwoning is 
geen nieuw geluidgevoelig object en wordt daarom in dit onderzoek verder buiten beschouwing gelaten. 
 
Dit onderzoek richt zich dus alleen op de planlocatie aan de Zundertseweg 38. Deze planlocatie ligt binnen de geluidzone 
van de rijksweg A58, de Zundertseweg, Galgepad, Hogeweg en de Sprundelsebaan. De planlocatie ligt niet binnen de 
geluidzone van een spoorlijn of industrieterrein. De verkeersintensiteit op de Hogeweg en de Galgepad is echter dermate 
laag (< 100 mvt. per etmaal), dat gelet op de afstand tot de nieuwbouw op voorhand kan worden aangenomen dat beide 
wegen niet relevant zijn voor de planlocatie. Om deze reden zijn de Hogeweg en de Galgepad niet verder betrokken in het 
akoestisch onderzoek. 
 
Het akoestisch onderzoek maakt onderdeel uit van de bestemmingsplanprocedure en heeft tot doel de geluidbelasting 
vanwege wegverkeerslawaai op de twee nieuwe woningen te bepalen en deze te toetsen aan de normen uit de Wet 
geluidhinder. Bovendien wordt de geluidbelasting vanwege het wegverkeer kwalitatief beoordeeld op de aanvaardbaarheid 
van het woon- en leefklimaat oftewel op de aanwezigheid van een goede ruimtelijke ordening. 
 

5.2 Toetsing aan Wet geluidhinder    
 

5.2.1 Rijksweg A58 
De geluidbelasting op de grenzen van het bouwvlak bedraagt ten hoogste 53 dB (inclusief aftrek en de toe te passen 
verruimingsaftrek).  
Op de planlocatie wordt vanwege deze weg dus niet overal voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh. 
Blootstelling aan geluid van deze weg is dus relevant voor de planlocatie.  
 
De overschrijding van de voorkeursgrenswaarde bedraagt 1 – 5 dB op de bouwvlakgrens en vindt plaats aan nagenoeg alle 
gevelzijden van het bouwvlak, op de eerste en tweede verdiepingshoogte. Op de begane grondhoogte vindt alleen een 
overschrijding plaats op de zuid- en westzijde van het bouwvlak, maar niet overal. Nader onderzoek naar aanvullende 
maatregelen om de geluidbelasting te reduceren is dus noodzakelijk.  
 
Indien maatregelen niet doeltreffend zijn of stuiten op overwegende bezwaren is een aanvraag hogere grenswaarde 
noodzakelijk. Daarbij mag de geluidbelasting niet meer bedragen dan de maximale ontheffingswaarde van 53 dB voor 
nieuwbouw in buitenstedelijk gebied (ook vanwege het feit dat de A58 een autosnelweg is, vindt voor deze weg altijd een 
toetsing in buitenstedelijk gebied plaats).  
De maximale ontheffingswaarde wordt niet overschreden. 
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5.2.2 Zundertseweg 
De geluidbelasting op de grenzen van het bouwvlak bedraagt vanwege de Zundertseweg ten hoogste 41 dB. Op de 
planlocatie wordt vanwege deze weg dus overal voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh. Blootstelling 
aan geluid van deze weg is daaruit voortvloeiend niet relevant.  
Nader onderzoek naar aanvullende maatregelen om de geluidbelasting te reduceren kan achterwege blijven. 
 

5.2.3 Sprundelsebaan 
De geluidbelasting op de grenzen van het bouwvlak bedraagt vanwege de Sprundelsebaan ten hoogste 41 dB. Op de 
planlocatie wordt vanwege deze weg dus overal voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh. Blootstelling 
aan geluid van deze weg is daaruit voortvloeiend niet relevant.  
Nader onderzoek naar aanvullende maatregelen om de geluidbelasting te reduceren kan achterwege blijven. 
 

5.2.4 Cumulatie van geluid 
Aangezien bij de planlocatie alleen de voorkeursgrenswaarde van 48 dB vanwege de rijksweg A58 wordt overschreden, is bij 
deze locatie geen sprake van relevante blootstelling aan meerdere geluidbronnen. Op basis van de Wgh is een 
cumulatieberekening niet noodzakelijk.  
 
Ondanks dat het op basis van de Wgh niet noodzakelijk is, is in het kader van een goede ruimtelijke ordening toch een 
cumulatieberekening uitgevoerd. 
 
Uit de rekenresultaten na cumulatie blijkt dat op de grenzen van het bouwvlak de volgende geluidbelasting wordt 
berekend: 

• 48 – 56 dB aan de noordzijde 
• 46 – 56 dB aan de westzijde 
• 51 – 54 dB aam de zuidzijde  
• 52 – 54 dB aan de oostzijde  

 

5.3 Akoestisch woon- en leefklimaat  
 
In deze paragraaf wordt de gecumuleerde geluidbelasting op de planlocatie nader uiteengezet en wordt in het kader van 
een goede ruimtelijke ordening het akoestisch woon- en leefklimaat beoordeeld.  
 
Uit de cumulatieberekening kan worden opgemaakt dat bij de planlocatie nauwelijks sprake is van een toename in geluid na 
cumulatie ten opzichte van alleen de meest maatgevende weg (0 – 2 dB). Er vindt dus bij cumulatie geen wezenlijke 
verslechtering van het woonmilieu. Vanuit akoestisch oogpunt is dus alleen de geluidbelasting vanwege de rijksweg 
bepalend voor het woonmilieu.  
 
Met een gecumuleerde geluidbelasting van 46 – 56 dB kan, op basis van de MilieuKwaliteitsMaat van tabel 2.2., het 
akoestisch woon- en leefklimaat bij de nieuwbouwwoningen binnen het plangebied als ‘goed tot matig’ worden 
beoordeeld. Hierbij kan worden opgemerkt dat het matig woonmilieu uitsluitend op de derde bouwlaag aanwezig is en ook 
alleen aan de noord- en westzijde van het bouwvlak.  
 
Gelet op bovenstaande kwalificering in relatie tot de buitenstedelijke ligging en in de nabijheid van een drukke rijksweg 
wordt het akoestisch woon- en leefklimaat nog wel aanvaardbaar geacht, mede omdat er op basis van de rekenresultaten 
kan worden geconcludeerd dat op de begane grondhoogte zondermeer een geluidluwe gevel en dito buitenruimte 
aanwezig zal zijn en op de 1e verdiepingshoogte vrijwel overal (gecumuleerde geluidbelasting gelijk of lager dan 53 dB).  
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6 MAATREGELENONDERZOEK  
 
Omdat de geluidbelasting bij de planlocatie vanwege de rijksweg A58 niet voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB 
dient nader onderzoek te worden uitgevoerd naar geluidreducerende maatregelen voor deze rijksweg.  
De volgende maatregelen zijn daarbij denkbaar:  
 

• bronmaatregelen; 
• maatregelen in de overdrachtssfeer; 
• maatregelen bij de ontvanger. 

 

6.1 Bronmaatregelen 
 
Een bronmaatregel is het toepassen van een geluidarm wegdektype of het beperken van de rijsnelheid of 
verkeersintensiteit bij wegverkeerslawaai.  
 
Bovengenoemde maatregelen, toe te passen over een grote afstand op een rijksweg en voor slechts twee woningen, zijn 
relatief duur. Deze maatregelen zullen daarom stuiten op bezwaren van financiële aard. Bovendien is op de A58 reeds een 
ZOAB verharding aanwezig. 
 
Een andere bronmaatregel is het veranderen van de verkeersafwikkeling of het verlagen van de rijsnelheid. Ook deze 
maatregelen zijn in onderhavige situatie niet wenselijk, omdat de rijksweg deel uitmaakt van de hoofdinfrastructuur van 
het Nederlands wegennet. Deze maatregelen stuiten daarmee op overwegende bezwaren van verkeers- en 
vervoerskundige aard.  
 

6.2  Overdrachtsmaatregelen 
 
Overdrachtsmaatregelen zijn het plaatsen van een scherm of het zodanig positioneren van de nieuwbouwwoningen dat aan 
de voorkeursgrenswaarden wordt voldaan. 
 
Aangezien de overschrijding van de voorkeursgrenswaarde ook op de verdiepingshoogte plaats vindt, is een hoog scherm (> 
5 meter) nabij de bron of de woningen noodzakelijk om de geluidbelasting op de gevels te reduceren.  
 
De A58 ligt ter plaatse van de planlocatie al verdiept ten opzichte van de hoogteligging van het overig onderzoeksgebied, 
waarbij langs beide zijden van de weg een hoge geluidwal aanwezig is. De geluidbelasting op de begane grondhoogte wordt 
hierdoor al gereduceerd. Het verhogen van het geluidscherm is te kostbaar in verhouding met de (beperkte) reductie die 
nog kan worden bereikt. Een scherm nabij de woningen dient op de perceelsgrens aan alle gevelzijde te worden 
gepositioneerd met een hoogte van meer dan 7 meter om overal de overschrijding van de voorkeursgrenswaarde op te 
heffen. Deze optie stuit vanuit stedenbouwkundig, praktisch en financieel oogpunt op overwegende bezwaren.  
 
Uit nader onderzoek blijkt dat er niet genoeg ruimte op het perceel aanwezig is om de woningen dusdanig te positioneren 
(verder van de weg af) dat aan de voorkeursgrenswaarde kan worden voldaan. Deze maatregel is dus niet doelmatig. 
 

6.3 Maatregelen bij de ontvanger 
 
Omdat bron- en overdrachtsmaatregelen niet mogelijk zijn om aan de voorkeursgrenswaarde te voldoen, zijn maatregelen 
bij de woningen zelf (de ontvangers) vereist in combinatie met het aanvragen van een hogere waarde. Hierbij dient in ieder 
geval aan de wettelijke binnenwaarde te worden voldaan. 
 
Aangezien de voorkeursgrenswaarde bij nagenoeg alle gevelzijden wordt overschreden, zullen de te treffen maatregelen 
ook aan alle gevelzijden moeten worden toegepast.  
De enige gevels waar geen of minimale overschrijding van de voorkeursgrenswaarde zal plaatsvinden, bevinden zich op de 
begane grond hoogte. 
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Om te kunnen bepalen welke maatregelen genomen moeten worden, is het noodzakelijk de geluidwering van de gevels te 
berekenen en deze te toetsen aan het Bouwbesluit. De minimumeis voor de karakteristieke geluidwering van woningen is 
op grond van het Bouwbesluit 20 dB.  
 
Daarnaast is in het Bouwbesluit bepaald dat de karakteristieke geluidwering van de gevel niet kleiner mag zijn dan het 
verschil tussen de vastgestelde hogere waarde en 33 dB in een verblijfsgebied en 35 dB in een verblijfsruimte. De 
geluidbelasting op de gevels waar mee gerekend moet worden is exclusief aftrek ingevolge art. 110g van de Wet 
geluidhinder.  
 
Omdat de positie van de woningen nog niet vast staat, kan op grond van artikel 3.3 lid 3 van het Bouwbesluit de benodigde 
karakteristieke geluidwering van de gevel worden bepaald op basis van een herberekening, als de positie van de woningen 
vast staat. Dit kan omdat de geluidbelasting binnen het bouwvlak lager zal zijn dan op de randen van het bouwvlak. Indien 
een berekening door het bevoegd gezag noodzakelijk wordt geacht, kan deze tegelijkertijd met de aanvraag om een 
omgevingsvergunning “Bouwen” worden ingediend.  
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7 SAMENVATTING  
 
 
Na uitvoering van het akoestisch onderzoek naar de geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai op de grenzen van het 
bouwvlak voor de ruimte-voor-ruimte ontwikkeling aan de Zundertseweg 38 in Etten-Leur kan gesteld worden dat: 
 

• de geluidbelasting op de grenzen van het bouwvlak vanwege de rijksweg A58 ten hoogste 53 dB bedraagt en 
daarmee niet overal voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB in navolging van de Wgh. De overschrijding 
van 1 – 5  dB vindt op nagenoeg alle rekenpunten plaats, maar voornamelijk op de verdiepingshoogten.  

• de geluidbelasting op de grenzen van het bouwvlak vanwege de Zundertseweg ten hoogste 41 dB bedraagt en 
daarmee overal voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh. 

• de geluidbelasting op de grenzen van het bouwvlak vanwege de Sprundelsebaan ten hoogste 41 dB bedraagt en 
daarmee overal voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh. 

• de maximale geluidbelasting voor het aanvragen van een hogere waarde (53 dB) vanwege de rijksweg A58 niet 
wordt overschreden. 

• uit maatregelenonderzoek blijkt dat bron- en overdrachtsmaatregelen niet doelmatig zijn of stuiten op 
overwegende bezwaren van financiële, praktische, stedenbouwkundige of verkeers- en vervoerskundige aard.  

• er geen of in slechts in beperkte mate sprake is van toename in geluid na cumulatie, omdat er slechts één 
geluidbron in het onderzoek relevant is, namelijk de rijksweg A58, en de geluidbelasting vanwege de overige twee 
wegen op de nieuwbouw dermate laag is dat deze geen of nauwelijks invloed meer uitoefenen op het akoestisch 
woon- en leefklimaat. 

• het akoestisch woon- en leefklimaat bij de nieuwbouw overwegend als goed tot redelijk dient te worden 
beoordeeld. Alleen op de tweede verdiepingshoogte is sprake van een matig woonmilieu, maar alleen aan de 
noordelijke en westelijke gevelzijde. 

• gelet op de ligging van het plangebied ten opzichte van de maatgevende weg en de rekenresultaten op de 
grenzen van het bouwvlak, het aannemelijk is dat er bij elke nieuwbouwwoning zondermeer één geluidluwe gevel 
aanwezig zal zijn, evenals een geluidluwe buitenruimte. Dit zal in ieder geval op de begane grondhoogte zo zijn 
(geluidbelasting na cumulatie ten hoogste 53 dB). In dit geval is dus sprake van een goede ruimtelijke ordening. 

• er voor de ontwikkeling een hogere waarde van 53 dB kan worden aangevraagd bij de gemeente Etten-Leur 
vanwege de geluidbelasting van de rijksweg A58 . 
 

Een bouwakoestisch onderzoek naar de karakteristieke geluidwering van de uitwendige gevelconstructie van de 
nieuwbouwwoningen wordt op voorhand niet noodzakelijk geacht, aangezien in onderhavige situatie de benodigde 
geluidwering slechts 23 dB bedraagt en deze bij de nieuwbouw van tegenwoordig vrijwel zeker wordt behaald, zeker als 
gebruik gemaakt wordt van een gebalanceerd ventilatiesysteem.  
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Bijlage I
Verkeersgegevens 2030 uit verkeersmodel BBMA

Model: eerste model
Verkeersgegevens - Zundertseweg 38

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. Hdef. Type Cpl Cpl_W Hbron Wegdek V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) 30 km/uur Totaal aantal %Int(D) %Int(A)

Sprundelse Sprundelsebaan Relatief Verdeling False  1,5   0,75 W1  60  60  60  60  60  60  60  60  60 False   2030,34   6,65   3,22

Sprundelse Sprundelsebaan Relatief Verdeling False  1,5   0,75 W1  60  60  60  60  60  60  60  60  60 False   4963,71   6,66   3,19

Sprundelse Sprundelsebaan Relatief Verdeling False  1,5   0,75 W1  60  60  60  60  60  60  60  60  60 False   4714,10   6,66   3,19

Zundertsew Zundertseweg Relatief Verdeling False  1,5   0,75 W1  60  60  60  60  60  60  60  60  60 False   2629,05   6,66   3,19

Zundertsew Zundertseweg Relatief Verdeling False  1,5   0,75 W1  60  60  60  60  60  60  60  60  60 False   2629,05   6,66   3,19

Zundertsew Zundertseweg Relatief Verdeling False  1,5   0,75 W1  60  60  60  60  60  60  60  60  60 False   2629,05   6,66   3,19

Sprundelse Sprundelsebaan Relatief Verdeling False  1,5   0,75 W1  60  60  60  60  60  60  60  60  60 False   4800,47   6,66   3,19

Sprundelse Sprundelsebaan Relatief Verdeling False  1,5   0,75 W1  60  60  60  60  60  60  60  60  60 False   4826,03   6,66   3,19

Sprundelse Sprundelsebaan Relatief Verdeling False  1,5   0,75 W1  60  60  60  60  60  60  60  60  60 False   4826,03   6,66   3,19

Zundertsew Zundertseweg Relatief Verdeling False  1,5   0,75 W1  60  60  60  60  60  60  60  60  60 False      0,00 -- --

Zundertsew Zundertseweg Relatief Verdeling False  1,5   0,75 W1  60  60  60  60  60  60  60  60  60 False      0,00 -- --
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Bijlage I
Verkeersgegevens 2030 uit verkeersmodel BBMA

Model: eerste model
Verkeersgegevens - Zundertseweg 38

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) LV(D) LV(A) LV(N) MV(D) MV(A) MV(N) ZV(D) ZV(A) ZV(N)

Sprundelse   0,92  98,17  98,74  98,25   1,43   0,97   1,33   0,40   0,29   0,42    132,55     64,55     18,35      1,93      0,63      0,25      0,54      0,19      0,08

Sprundelse   0,92  94,14  95,93  94,38   4,57   3,13   4,27   1,29   0,94   1,35    311,21    151,90     43,10     15,11      4,96      1,95      4,26      1,49      0,62

Sprundelse   0,92  93,98  95,82  94,23   4,69   3,22   4,38   1,32   0,96   1,38    295,06    144,09     40,87     14,72      4,84      1,90      4,14      1,44      0,60

Zundertsew   0,92  94,59  96,25  94,82   4,22   2,88   3,93   1,19   0,86   1,24    165,62     80,72     22,93      7,39      2,42      0,95      2,08      0,72      0,30

Zundertsew   0,92  94,59  96,25  94,82   4,22   2,88   3,93   1,19   0,86   1,24    165,62     80,72     22,93      7,39      2,42      0,95      2,08      0,72      0,30

Zundertsew   0,92  94,59  96,25  94,82   4,22   2,88   3,93   1,19   0,86   1,24    165,62     80,72     22,93      7,39      2,42      0,95      2,08      0,72      0,30

Sprundelse   0,92  94,29  96,04  94,53   4,45   3,05   4,16   1,26   0,91   1,31    301,46    147,07     41,75     14,23      4,67      1,84      4,03      1,39      0,58

Sprundelse   0,92  94,22  95,99  94,46   4,51   3,09   4,21   1,27   0,92   1,33    302,84    147,78     41,94     14,50      4,76      1,87      4,08      1,42      0,59

Sprundelse   0,92  94,22  95,99  94,46   4,51   3,09   4,21   1,27   0,92   1,33    302,84    147,78     41,94     14,50      4,76      1,87      4,08      1,42      0,59

Zundertsew -- 100,00 100,00 100,00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Zundertsew -- 100,00 100,00 100,00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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Bijlage II
Modelgegevens

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: eerste model

Model eigenschap

Omschrijving eerste model

Verantwoordelijke Patricia

Rekenmethode #2|Wegverkeerslawaai|RMG-2012, wegverkeer|

    

Aangemaakt door Patricia op 30-11-2021

Laatst ingezien door Patricia op 6-12-2021

Model aangemaakt met Geomilieu V2021.1

    

Dagperiode 07:00 - 19:00

Avondperiode 19:00 - 23:00

Nachtperiode 23:00 - 07:00

Samengestelde periode Lden

Waarde Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)

Standaard maaiveldhoogte 10

Rekenhoogte contouren 4

Detailniveau toetspunt resultaten Groepsresultaten

Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten

Aandachtsgebied --

Max.refl.afstand --

Standaard bodemfactor 1,00

Zichthoek 2

Max.refl.diepte 1

Geometrische uitbreiding Volledige 3D analyse

Luchtdemping Conform standaard

Luchtdemping [dB/km] 0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00

Meteorologische correctie Conform standaard

Waarde voor C0 3,50
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Bijlage II
Modelgegevens

Commentaar

verkeersintensiteiten prognosejaar 2032

gemeentelijke wegen obv Verkeersmodel BBMA 2030, 

doorgerekend met 1% groei per jaar

06-12-2021 12:18: Importeren Geluidregister Weg
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BIJLAGE III 
Rekenresultaten vanwege de rijksweg A58 

Met én zonder aftrek van 2 dB 
 
 

  



Bijlage III
Rekenresultaten geluidbelasting rijksweg A58 met 2 dB aftrek

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: rijksweg A58
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden

Tg_01_A Toetspunt grens bouwvlak 1,50 45

Tg_01_B Toetspunt grens bouwvlak 4,50 49

Tg_01_C Toetspunt grens bouwvlak 7,50 53

Tg_02_A Toetspunt grens bouwvlak 1,50 45

Tg_02_B Toetspunt grens bouwvlak 4,50 48

Tg_02_C Toetspunt grens bouwvlak 7,50 53

Tg_03_A Toetspunt grens bouwvlak 1,50 45

Tg_03_B Toetspunt grens bouwvlak 4,50 50

Tg_03_C Toetspunt grens bouwvlak 7,50 54

Tg_04_A Toetspunt grens bouwvlak 1,50 46

Tg_04_B Toetspunt grens bouwvlak 4,50 51

Tg_04_C Toetspunt grens bouwvlak 7,50 54

Tg_05_A Toetspunt grens bouwvlak 1,50 43

Tg_05_B Toetspunt grens bouwvlak 4,50 48

Tg_05_C Toetspunt grens bouwvlak 7,50 54

Tg_06_A Toetspunt grens bouwvlak 1,50 52

Tg_06_B Toetspunt grens bouwvlak 4,50 53

Tg_06_C Toetspunt grens bouwvlak 7,50 54

Tg_07_A Toetspunt grens bouwvlak 1,50 49

Tg_07_B Toetspunt grens bouwvlak 4,50 50

Tg_07_C Toetspunt grens bouwvlak 7,50 51

Tg_08_A Toetspunt grens bouwvlak 1,50 48

Tg_08_B Toetspunt grens bouwvlak 4,50 49

Tg_08_C Toetspunt grens bouwvlak 7,50 50

Tg_09_A Toetspunt grens bouwvlak 1,50 47

Tg_09_B Toetspunt grens bouwvlak 4,50 49

Tg_09_C Toetspunt grens bouwvlak 7,50 49

Tg_10_A Toetspunt grens bouwvlak 1,50 48

Tg_10_B Toetspunt grens bouwvlak 4,50 50

Tg_10_C Toetspunt grens bouwvlak 7,50 50

Tg_11_A Toetspunt grens bouwvlak 1,50 48

Tg_11_B Toetspunt grens bouwvlak 4,50 50

Tg_11_C Toetspunt grens bouwvlak 7,50 51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage III
Rekenresultaten geluidbelasting rijksweg A58 zonder aftrek

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: rijksweg A58
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden

Tg_01_A Toetspunt grens bouwvlak 1,50 47

Tg_01_B Toetspunt grens bouwvlak 4,50 51

Tg_01_C Toetspunt grens bouwvlak 7,50 55

Tg_02_A Toetspunt grens bouwvlak 1,50 47

Tg_02_B Toetspunt grens bouwvlak 4,50 50

Tg_02_C Toetspunt grens bouwvlak 7,50 55

Tg_03_A Toetspunt grens bouwvlak 1,50 47

Tg_03_B Toetspunt grens bouwvlak 4,50 52

Tg_03_C Toetspunt grens bouwvlak 7,50 56

Tg_04_A Toetspunt grens bouwvlak 1,50 48

Tg_04_B Toetspunt grens bouwvlak 4,50 53

Tg_04_C Toetspunt grens bouwvlak 7,50 56

Tg_05_A Toetspunt grens bouwvlak 1,50 45

Tg_05_B Toetspunt grens bouwvlak 4,50 50

Tg_05_C Toetspunt grens bouwvlak 7,50 56

Tg_06_A Toetspunt grens bouwvlak 1,50 54

Tg_06_B Toetspunt grens bouwvlak 4,50 55

Tg_06_C Toetspunt grens bouwvlak 7,50 56

Tg_07_A Toetspunt grens bouwvlak 1,50 51

Tg_07_B Toetspunt grens bouwvlak 4,50 52

Tg_07_C Toetspunt grens bouwvlak 7,50 53

Tg_08_A Toetspunt grens bouwvlak 1,50 50

Tg_08_B Toetspunt grens bouwvlak 4,50 51

Tg_08_C Toetspunt grens bouwvlak 7,50 52

Tg_09_A Toetspunt grens bouwvlak 1,50 49

Tg_09_B Toetspunt grens bouwvlak 4,50 51

Tg_09_C Toetspunt grens bouwvlak 7,50 51

Tg_10_A Toetspunt grens bouwvlak 1,50 50

Tg_10_B Toetspunt grens bouwvlak 4,50 52

Tg_10_C Toetspunt grens bouwvlak 7,50 52

Tg_11_A Toetspunt grens bouwvlak 1,50 50

Tg_11_B Toetspunt grens bouwvlak 4,50 52

Tg_11_C Toetspunt grens bouwvlak 7,50 53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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BIJLAGE IV 

Rekenresultaten geluidbelasting vanwege de Zundertseweg 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



Bijlage IV
Rekenresultaten geluidbelasting Zundertseweg

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zundertseweg
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden

Tg_01_A Toetspunt grens bouwvlak 1,50 35

Tg_01_B Toetspunt grens bouwvlak 4,50 36

Tg_01_C Toetspunt grens bouwvlak 7,50 36

Tg_02_A Toetspunt grens bouwvlak 1,50 29

Tg_02_B Toetspunt grens bouwvlak 4,50 31

Tg_02_C Toetspunt grens bouwvlak 7,50 31

Tg_03_A Toetspunt grens bouwvlak 1,50 22

Tg_03_B Toetspunt grens bouwvlak 4,50 28

Tg_03_C Toetspunt grens bouwvlak 7,50 17

Tg_04_A Toetspunt grens bouwvlak 1,50 17

Tg_04_B Toetspunt grens bouwvlak 4,50 21

Tg_04_C Toetspunt grens bouwvlak 7,50 18

Tg_05_A Toetspunt grens bouwvlak 1,50 15

Tg_05_B Toetspunt grens bouwvlak 4,50 18

Tg_05_C Toetspunt grens bouwvlak 7,50 13

Tg_06_A Toetspunt grens bouwvlak 1,50 11

Tg_06_B Toetspunt grens bouwvlak 4,50 17

Tg_06_C Toetspunt grens bouwvlak 7,50 14

Tg_07_A Toetspunt grens bouwvlak 1,50 29

Tg_07_B Toetspunt grens bouwvlak 4,50 32

Tg_07_C Toetspunt grens bouwvlak 7,50 32

Tg_08_A Toetspunt grens bouwvlak 1,50 36

Tg_08_B Toetspunt grens bouwvlak 4,50 37

Tg_08_C Toetspunt grens bouwvlak 7,50 37

Tg_09_A Toetspunt grens bouwvlak 1,50 40

Tg_09_B Toetspunt grens bouwvlak 4,50 41

Tg_09_C Toetspunt grens bouwvlak 7,50 41

Tg_10_A Toetspunt grens bouwvlak 1,50 40

Tg_10_B Toetspunt grens bouwvlak 4,50 41

Tg_10_C Toetspunt grens bouwvlak 7,50 41

Tg_11_A Toetspunt grens bouwvlak 1,50 40

Tg_11_B Toetspunt grens bouwvlak 4,50 40

Tg_11_C Toetspunt grens bouwvlak 7,50 40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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BIJLAGE V 
Rekenresultaten geluidbelasting vanwege de Sprundelsebaan 

 

  



Bijlage V
Rekenresultaten geluidbelasting Sprundelsebaan

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Sprundelsebaan
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden

Tg_01_A Toetspunt grens bouwvlak 1,50 34

Tg_01_B Toetspunt grens bouwvlak 4,50 36

Tg_01_C Toetspunt grens bouwvlak 7,50 35

Tg_02_A Toetspunt grens bouwvlak 1,50 34

Tg_02_B Toetspunt grens bouwvlak 4,50 36

Tg_02_C Toetspunt grens bouwvlak 7,50 34

Tg_03_A Toetspunt grens bouwvlak 1,50 30

Tg_03_B Toetspunt grens bouwvlak 4,50 33

Tg_03_C Toetspunt grens bouwvlak 7,50 28

Tg_04_A Toetspunt grens bouwvlak 1,50 28

Tg_04_B Toetspunt grens bouwvlak 4,50 31

Tg_04_C Toetspunt grens bouwvlak 7,50 28

Tg_05_A Toetspunt grens bouwvlak 1,50 27

Tg_05_B Toetspunt grens bouwvlak 4,50 30

Tg_05_C Toetspunt grens bouwvlak 7,50 28

Tg_06_A Toetspunt grens bouwvlak 1,50 27

Tg_06_B Toetspunt grens bouwvlak 4,50 30

Tg_06_C Toetspunt grens bouwvlak 7,50 28

Tg_07_A Toetspunt grens bouwvlak 1,50 36

Tg_07_B Toetspunt grens bouwvlak 4,50 38

Tg_07_C Toetspunt grens bouwvlak 7,50 38

Tg_08_A Toetspunt grens bouwvlak 1,50 39

Tg_08_B Toetspunt grens bouwvlak 4,50 40

Tg_08_C Toetspunt grens bouwvlak 7,50 41

Tg_09_A Toetspunt grens bouwvlak 1,50 40

Tg_09_B Toetspunt grens bouwvlak 4,50 41

Tg_09_C Toetspunt grens bouwvlak 7,50 41

Tg_10_A Toetspunt grens bouwvlak 1,50 39

Tg_10_B Toetspunt grens bouwvlak 4,50 40

Tg_10_C Toetspunt grens bouwvlak 7,50 41

Tg_11_A Toetspunt grens bouwvlak 1,50 39

Tg_11_B Toetspunt grens bouwvlak 4,50 40

Tg_11_C Toetspunt grens bouwvlak 7,50 40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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BIJLAGE VI 
Rekenresultaten geluidbelasting na cumulatie wegverkeerslawaai 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



Bijlage VI
Rekenresultaten na cumulatie van geluid wegverkeerslawaai

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wegen
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden

Tg_01_A Toetspunt grens bouwvlak 1,50 48

Tg_01_B Toetspunt grens bouwvlak 4,50 52

Tg_01_C Toetspunt grens bouwvlak 7,50 56

Tg_02_A Toetspunt grens bouwvlak 1,50 48

Tg_02_B Toetspunt grens bouwvlak 4,50 51

Tg_02_C Toetspunt grens bouwvlak 7,50 56

Tg_03_A Toetspunt grens bouwvlak 1,50 48

Tg_03_B Toetspunt grens bouwvlak 4,50 53

Tg_03_C Toetspunt grens bouwvlak 7,50 56

Tg_04_A Toetspunt grens bouwvlak 1,50 49

Tg_04_B Toetspunt grens bouwvlak 4,50 53

Tg_04_C Toetspunt grens bouwvlak 7,50 56

Tg_05_A Toetspunt grens bouwvlak 1,50 46

Tg_05_B Toetspunt grens bouwvlak 4,50 50

Tg_05_C Toetspunt grens bouwvlak 7,50 56

Tg_06_A Toetspunt grens bouwvlak 1,50 54

Tg_06_B Toetspunt grens bouwvlak 4,50 55

Tg_06_C Toetspunt grens bouwvlak 7,50 56

Tg_07_A Toetspunt grens bouwvlak 1,50 52

Tg_07_B Toetspunt grens bouwvlak 4,50 53

Tg_07_C Toetspunt grens bouwvlak 7,50 54

Tg_08_A Toetspunt grens bouwvlak 1,50 51

Tg_08_B Toetspunt grens bouwvlak 4,50 53

Tg_08_C Toetspunt grens bouwvlak 7,50 53

Tg_09_A Toetspunt grens bouwvlak 1,50 52

Tg_09_B Toetspunt grens bouwvlak 4,50 53

Tg_09_C Toetspunt grens bouwvlak 7,50 53

Tg_10_A Toetspunt grens bouwvlak 1,50 52

Tg_10_B Toetspunt grens bouwvlak 4,50 53

Tg_10_C Toetspunt grens bouwvlak 7,50 54

Tg_11_A Toetspunt grens bouwvlak 1,50 52

Tg_11_B Toetspunt grens bouwvlak 4,50 54

Tg_11_C Toetspunt grens bouwvlak 7,50 54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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1.  INLEIDING 

In opdracht van Schoenmakers Advies heeft Moerdijk Bodemsanering B.V. een 

verkennend bodem- en asbestonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de locatie 

Zundertseweg 38, Galgepad 4 te Etten-Leur. 

 

Het bodemonderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de voorgenomen 

bestemmingswijziging en de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de 

nieuwbouw op de locatie.  

 

Het doel van dit verkennend bodemonderzoek is het vaststellen van de bodemkwaliteit 

(in relatie tot mogelijke verontreinigingen in de bodem/puin). Hiertoe is de kwaliteit van 

zowel de grond/puin als het grondwater beoordeeld op basis van een steekproef, 

waarbij een beperkt aantal boringen/proefgaten is verricht en een aantal grond-

/puin(meng)monsters en grondwatermonsters chemisch-analytisch zijn onderzocht. 

 

Als uitgangspunt voor de onderzoeksstrategie is de werkwijze conform de NEN 5725 

(vooronderzoek), de NEN 5740 (uitvoering verkennend onderzoek) en de NEN 

5707/5897 (uitvoering verkennend asbestonderzoek in grond/puin) gehanteerd. 

 

In de volgende hoofdstukken wordt ingegaan op de locatiegegevens, de verrichte 

veldwerkzaamheden, het chemisch-analytisch onderzoek en de resultaten van het 

uitgevoerde onderzoek. Tot slot worden de verzamelde gegevens over de grond- en 

grondwaterkwaliteit getoetst aan de huidige richtlijnen en worden aanbevelingen 

geformuleerd. 

 

Moerdijk Bodemsanering B.V. is in het bezit van het Procescertificaat veldwerk bij 

milieuhygiënisch bodemonderzoek conform de BRL 2000. Het veldwerk is derhalve 

verricht onder dit certificaat op basis van de richtlijnen in de protocollen 2001, 2002 en 

2018. Moerdijk Bodemsanering B.V. verklaart dat het veldwerk onafhankelijk van de 

opdrachtgever is uitgevoerd conform de eisen van de BRL 2000 en de daarbij 

behorende protocollen.  
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2. VOORONDERZOEK 

 

2.1 Algemeen en bronvermelding 

Alvorens het verkennend bodemonderzoek wordt uitgevoerd is een vooronderzoek 

verricht conform de NEN 5725-norm; strategie A-Bodemonderzoek. Op basis van het 

vooronderzoek is bepaald of in het verleden mogelijk bodembedreigende activiteiten 

zijn ontplooid.  

 

Bij het verzamelen van de historische gegevens zijn verschillende bronnen 

geraadpleegd. In onderstaande tabel is vermeld welke bronnen hiervoor gebruikt zijn 

en welke informatie daar globaal te vinden is. In de hierna volgende paragrafen zijn de 

resultaten van het vooronderzoek toegelicht. 

 
Tabel 1. Geraadpleegde bronnen vooronderzoek 

Internet 

www.bodemloket.nl Indicatie aanwezigheid (ernstige) bodemverontreiniging of bodembedreigende 
activiteiten. 

www.bagviewerkadaster.nl De Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) zijn onderdeel van het 
overheidsstelsel van basisregistraties. Op de kaart kunnen adresgegevens 
eenvoudig verkregen worden, alsmede het bouwjaar van de aanwezige 
gebouwen en het gebruiksdoel van het gebouw. 

www.dinoloket.nl Indicatie bodemopbouw en geohydrologie. 

www.topotijdreis.nl Indicatie historisch gebruik van de onderzoekslocatie (o.a. bebouwing). 

www.archeologieinnederland.nl Verwachtingskans archeologische monumentenkaart (AMK). 

Gemeente Etten-Leur en Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) 

Milieuvergunning Veel inrichtingen (bedrijven en instellingen) hebben een omgevingsvergunning 
nodig. Aan de verlening van een vergunning kunnen voorschriften worden 
verbonden. 

Bodemonderzoeken Op de locatie of in de directe omgeving kunnen reeds bodemonderzoeken zijn 
uitgevoerd. Deze kunnen een indicatie geven van de kwaliteit van de bodem ter 
plaatse van de onderzoekslocatie. 

Tankenbestand Indicatie aanwezigheid (ondergrondse) brandstoftank(s). 

Asbestkansenkaart Verwachtingskans aantreffen asbest in de bodem. 

 

2.2 Historische en actuele gegevens onderzoekslocatie 

De locatie staat kadastraal bekend als gemeente Etten-Leur, sectie Q, nummer 2503 

(ged.) en 2504 en heeft een oppervlakte van 5.758 m2. De locatie betreft een 

vrijstaande woning met tuin en twee leegstaande panden met braakliggend terrein.  

 

Een situatieschets van de locatie is opgenomen in bijlage 1a; een kadastrale kaart is 

opgenomen in bijlage 1b. In bijlage 1c zijn enkele foto’s opgenomen van de huidige 

situatie. In tabel 2 staan de historische, huidige en toekomstige gegevens over de 

locatie vermeld. 

http://www.bodemloket.nl/
http://www.bagviewerkadaster.nl/
http://www.dinoloket.nl/
http://www.topotijdreis.nl/
http://www.archeologieinnederland.nl/
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Tabel 2. Historisch, huidig en toekomstig bodemgebruik onderzoekslocatie 

Historisch   

Gebruik locatie De vrijstaande woning op de locatie is omstreeks 1988 gerealiseerd 
en de overige bebouwing omstreeks 1953. De zuidzijde van de locatie 
is altijd in gebruik geweest als woonbestemming en de noordzijde als 
horecabestemming. Rondom de bebouwing is van omstreeks 1967 tot 
1979 mogelijk een boomgaard aanwezig geweest.  

Voormalige bodembedreigende 
activiteiten 

Boomgaard (vanaf: 1967, eind: 1979).  

Ophoging en demping Niet bekend.  

Voormalige bodembedreigende 
activiteiten in de nabijheid van de locatie 

Niet bekend.  

Explosieven en archeologie Niet bekend.  

Calamiteiten Ten noorden van de huidige bebouwing is in het verleden een 
horecapand aanwezig geweest welke begin 2020 is afgebrand 
(geblust met water) en vervolgens gesloopt.  

Huidig   

Locatie-inspectie De terreinverkenning is, voorafgaand aan het veldwerk, op 24 
november 2021 uitgevoerd door de heer R. Snijder. Tijdens de 
locatie-inspectie geen bijzonderheden aangetroffen.  

Gebruik locatie Vrijstaande woning met tuin en twee leegstaande panden met 

braakliggend terrein.  

Bebouwing Vrijstaande woning en twee leegstaande panden.  

Terreinverharding  Beton, klinkers, tegels, onverhard.  

Bodembedreigende activiteiten  Niet aanwezig. 

Asbesthoudende bouw-, bodem- en/of 
verhardingsmaterialen 

Op twee panden is in het verleden asbesthoudende dakbedekking 
aanwezig geweest waarvan een pand begin 2020 is afgebrand (zie 
asbestinventarisatie Van Santen Advies (kenmerk: 202826, d.d. 9 april 
2020). Vervolgens is in april/mei 2020 al het asbesthoudende 
materiaal op de locatie en het afgebrande gebouw volledig 
gesloopt/verwijderd/gesaneerd door een erkend saneringsbedrijf en is 
de locatie asbestvrij verklaard.  

Geval van ernstige bodemverontreiniging Niet bekend. 

Gebruik directe omgeving Voornamelijk woon- en agrarische doeleinden. 

Toekomstig  

Gebruik locatie Behoudens de vrijstaande woning wordt alle nog aanwezige 
bebouwing volledig gesloopt. Op het braakliggend terrein worden 
vervolgens twee vrijstaande woningen gerealiseerd.  

Bodembedreigende activiteiten N.v.t. 
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Luchtfoto onderzoekslocatie 

 
(bron: Google Earth) 

 

2.3 Bodemonderzoeken/-saneringen 

Op de locatie en in de directe nabijheid hiervan zijn geen (relevante) 

bodemonderzoeken en/of saneringen bekend. 

 

Bodemkwaliteitskaart  

Volgens de bodemkwaliteitskaart van de gemeente Etten-Leur (Nota Bodembeheer) valt 

de boven- en ondergrond op de locatie in de kwaliteitsklasse ‘AW2000’.  

 

2.4 Bodemopbouw en geohydrologie 

Voor het verkrijgen van inzicht in de regionale bodemopbouw en de geohydrologische 

gegevens van de omgeving is gebruik gemaakt van de Grondwaterkaart van Nederland. 

Ter plaatse kunnen de volgende geohydrologische eenheden worden onderscheiden: 

 
Tabel 3. Geohydrologische gegevens 

Globale diepte (m -mv) Geohydrologische eenheid Samenstelling 

0 - 8 Eerste watervoerende pakket Matig grof zand 

8 - 23 Scheidende laag Fijn leemhoudend zand 

 

De horizontale stromingsrichting van het freatisch grondwater is globaal noordwestelijk 

gericht, maar zal mogelijk worden beïnvloed door lokale ontwateringsmiddelen (sloten, 

kabels en leidingen). De locatie is niet gelegen binnen een 

grondwaterbeschermingsgebied. 
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2.5 Hypothese 

Als uitgangspunt voor de onderzoeksstrategie zullen de NEN 5740 en de  

NEN 5707/5897 gehanteerd worden. Het bodemonderzoek heeft een zogenaamd 

retrospectief karakter, dit wil zeggen dat het onderzoek primair gericht is op reeds 

opgetreden (bodem)verontreiniging. 

 

De onderzoekslocatie betreft het in bijlage 1a aangegeven terrein met een 

totaaloppervlak van 5.758 m2. Op basis van de hierboven weergegeven informatie 

wordt de volgende hypothese met bijbehorende onderzoeksstrategie toegepast: 

 
Tabel 4. Onderzoeksstrategie 

Deellocatie(s) Strategie Mogelijke parameter(s) in 
grond/puin 

Mogelijke parameter(s) in 
grondwater 

Gehele locatie, 5.758 m2 VED-HE-NL PAK, asbest en organo 
chloorbestrijdingsmiddelen 

- 
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3. VELDWERK 

 

3.1 Uitvoering van het veldwerk 

Ter plaatse zijn de volgende werkzaamheden verricht: 

 
Tabel 5. Veldwerkzaamheden 

Deellocatie Veldwerk 

Gehele locatie, 5.758 m2 15 x boring tot 1,0 meter beneden maaiveld (m -mv) 

3 x boring tot het freatisch grondwater (minimaal 1,0 m -mv/maximaal 2,0 m -mv) 

1 x boring tot in het grondwater, welke tevens wordt afgewerkt met een peilbuis 

 

15 x proefgat (0,3x0,3 m) tot minimaal 0,5 m -mv 

 

3.2 Resultaten van het veldwerk 

Het veldwerk is uitgevoerd conform de protocollen 2001, 2002 en 2018. De 

veldwerkzaamheden zijn verricht op 24 november 2021. De peilbuis is, na enkele malen 

te zijn afgepompt, op 1 december 2021 bemonsterd. Alle veldwerkzaamheden zijn 

verricht door de erkende veldwerker R. Snijder. In bijlage 1a zijn de boorposities 

weergegeven.  

 

De bodem ter plaatse is globaal als volgt opgebouwd:  

Vanaf maaiveld is tot circa 3,5 m -mv (einde boordiepte) een zandpakket aangetroffen. 

Het vrijgekomen boormateriaal is zintuiglijk beoordeeld op geur, kleur en samenstelling 

en beschreven in boorprofielen (zie bijlage 2).  

 

In de volgende tabel zijn de veldgegevens van het grondwater opgenomen. 

 
Tabel 6. Veldgegevens grondwater 

Peilbuis 

(filterstelling in m -mv) 

Grondwaterstand  

(m -mv) 

Zuurgraad 

(pH) 

Elektrisch geleidingsvermogen 

(Ec in µS/cm) 

Troebelheid  

(NTU) 

01 (2,50 - 3,50) 2,22 6,9 250 4,8 

 

De zuurgraad (pH), het elektrisch geleidingsvermogen (EC) en de troebelheid (NTU) 

van het grondwater zijn normaal te noemen voor dit type bodem. Afwijkende waarden 

kunnen een indicatie zijn voor bodemverontreiniging. De gemeten waarden geven geen 

aanleiding aan te nemen dat sprake is van een dergelijke situatie. 
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3.3 Afwijkende bodemkenmerken 

Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden zijn zintuiglijk (geur, kleur en 

samenstelling) de volgende afwijkingen waargenomen: 

 
Tabel 7. Afwijkende bodemkenmerken 

Boring/proefgat  Traject (m -mv) Zintuiglijke afwijking 

01/106 0,05 - 1,20 zwak puinhoudend 

03/101 0,00 - 0,20 asfaltgranulaat/split 

10/104 0,00 - 0,60 zwak puinhoudend 

11/102 0,00 - 0,10 asfaltgranulaat/split 

12/103 0,00 - 0,10 asfaltgranulaat/split 

13/111 0,00 - 0,10 asfaltgranulaat/split 

16/115 0,00 - 0,70 zwak puinhoudend 

17/105 0,00 - 0,40 zwak puinhoudend 

 

Voor het overige zijn tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden zintuiglijk (geur, 

kleur en samenstelling) geen afwijkingen waargenomen. 

 

Asbest 

Op de onderzoekslocatie is geen deugdelijke maaiveldinspectie verricht aangezien te 

veel vegetatie of bestrating aanwezig is. Het tijdens het veldwerk vrijkomende materiaal 

is zintuiglijk beoordeeld op de aanwezigheid van asbest. Het te analyseren materiaal is 

per laag op de locatie gezeefd (met een maaswijdte van 20 mm). Indien na het zeven 

visueel asbestverdachte materialen achterblijven, worden deze verzameld (en 

onderzocht).  

 

Er zijn visueel in de bodem en het asfaltgranulaat/splitlaag geen asbestverdachte 

(plaat)materialen aangetroffen. In bijlage 4 zijn de algemene gegevens van de 

proefgaten opgenomen. 
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4.  CHEMISCH-ANALYTISCH ONDERZOEK 

 

4.1 Uitvoering van het chemisch-analytisch onderzoek 

De volgende analyses zijn uitgevoerd door het geaccrediteerde milieulaboratorium 

Eurofins Analytico te Barneveld: 

 
Tabel 8. Analyses 

Code Monster(s) Analyse grond Analyse grondwater 

Gehele locatie, 5.758 m2 

M01 01 (0,05 - 0,50) 
10 (0,00 - 0,50) 
16 (0,00 - 0,50) 
17 (0,00 - 0,40) 

NEN-gr - 

M02 03 (0,20 - 0,50) 
11 (0,10 - 0,50) 
12 (0,10 - 0,50) 
13 (0,10 - 0,50) 

NEN-gr - 

M03 02 (0,05 - 0,50) 
06 (0,08 - 0,40) 
08 (0,00 - 0,50) 
19 (0,00 - 0,50) 

NEN-gr - 

M04 03 (0,80 - 1,00) 

09 (0,50 - 1,00) 
11 (0,60 - 1,00) 
14 (0,60 - 1,10) 

NEN-gr - 

M05 07 (0,00 - 0,50) 
08 (0,00 - 0,50) 
18 (0,00 - 0,50) 
19 (0,00 - 0,50) 

OCB-gr - 

M06 14 (0,00 - 0,50) 
15 (0,00 - 0,50) 
16 (0,00 - 0,50) 
17 (0,00 - 0,40) 

OCB-gr - 

AM01 101 (0,00 - 0,20) 
102 (0,00 - 0,10) 
103 (0,00 - 0,10) 

Asbest in puin - 

AM02 101 (0,20 - 0,50) 
102 (0,10 - 0,50) 
104 (0,00 - 0,50) 
105 (0,00 - 0,40) 
106 (0,05 - 0,50) 
107 (0,00 - 0,50) 

Asbest in grond - 

AM03 108 (0,05 - 0,50) 
109 (0,08 - 0,50) 
110 (0,00 - 0,50) 
111 (0,10 - 0,50) 
112 (0,00 - 0,50) 
113 (0,00 - 0,50) 
114 (0,08 - 0,50) 

Asbest in grond - 

GW01 01 (2,50 - 3,50) - NEN-gw 
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NEN-gr:  lutum en organische stof (in minimaal 2 representatieve mengmonsters), 9 zware metalen, 
polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK 10 vrom), polychloorbifenylen (PCB) en minerale 
olie; 

OCB-gr:  Organo Chloorbestrijdingsmiddelen; 

NEN-gw: 9 zware metalen, aromaten (BTEXN), vluchtige chloorhoudende oplosmiddelen (VOCL), styreen en 
minerale olie. 

 

4.2 Toetsingscriteria 

De analyseresultaten van de grond worden beoordeeld aan de hand van de 

achtergrondwaarden uit bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit en de 

interventiewaarden uit de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013. De 

analyseresultaten van het grondwater worden beoordeeld aan de hand van de streef- 

en interventiewaarden uit de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013. 

 

De volgende toetsingswaarden worden onderscheiden voor grond: 

- AW:  Achtergrondwaarde, het gehalte in onbelaste natuurgebieden en 

landbouwgronden;  

- T:  tussenwaarde, het gemiddelde van de achtergrondwaarde en de 

interventiewaarde, criterium voor nader onderzoek; 

- I:  Interventiewaarde, het gehalte waarboven ernstige vermindering optreedt van 

de functionele eigenschappen van de bodem. 

 

Voor grondwater gelden de volgende toetsingswaarden: 

- S:  Streefwaarde, ijkpunt voor een milieukwaliteit van het grondwater op lange  

termijn op basis van het verwaarloosbaar risiconiveau voor het ecosysteem; 

- T:  Tussenwaarde, het gemiddelde van de Streefwaarde en Interventiewaarde, 

criterium voor nader onderzoek; 

- I:  Interventiewaarde, het gehalte waarboven ernstige vermindering optreedt van 

de functionele eigenschappen van de bodem. 

 

Asbest  

De interventiewaarde voor asbest in grond, bodem en puingranulaat is vastgesteld op 

100 mg/kg d.s. gewogen (serpentijnconcentratie vermeerderd met tienmaal de 

amfiboolconcentratie). De waarde van 100 mg/kg d.s. gewogen geldt tevens als eis 

voor de hergebruikswaarden voor asbest in grond, baggerspecie en bouwstoffen. De 

genoemde richtlijnen gelden voor zowel gebonden als niet gebonden asbest. In 

tegenstelling tot andere chemische stoffen is het volumecriterium (minimaal 25 m3 

verontreinigd bodemvolume) voor asbest niet van toepassing.  
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Voor asbest geldt dat zodra grond aanwezig is met gehalten aan asbest boven de 

interventiewaarde (100 mg/kg d.s. (gewogen)), onafhankelijk van het volume, sprake is 

van een geval van ernstige verontreiniging. 

 

Voor de berekening van de concentratie asbest in de bodem wordt in eerste instantie 

het gewicht van alle verzamelde asbesthoudende materialen per proefgat bepaald. Op 

basis van dit gewicht per gat met daarbij het percentage asbest in de representatieve 

(plaat)materialen, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen serpentijnasbest en 

amfiboolasbest, worden de concentraties serpentijn- en amfiboolasbest berekend voor 

de gehele sleuf. Vervolgens worden deze berekende concentraties asbest opgeteld bij 

de concentraties asbest in de representatieve mengmonsters, waarna de totale 

serpentijnasbestconcentratie wordt vermeerderd met 10 maal de totale 

amfiboolasbestconcentratie. 

 

Besluit bodemkwaliteit (BBK) 

Voor de toepassing van grond en bagger op landbodem geldt vanaf 1 juli 2008 het 

toetsingskader op basis van het Besluit bodemkwaliteit. In de bijbehorende Regeling 

bodemkwaliteit zijn normen opgenomen waaraan de kwaliteit van toe te passen grond 

of bagger of de kwaliteit van de ontvangende bodem kan worden getoetst. 

De analyseresultaten zijn met behulp van het toetsingsinstrument BoToVa (T1, 

beoordeling kwaliteit grond en bagger bij toepassing op of in de bodem) indicatief 

getoetst aan de toetsingswaarden van de Regeling bodemkwaliteit.  

De resultaten hiervan zijn opgenomen in tabel 9. Vooralsnog dienen voor de overtollige 

grond, afkomstig van de onderzoekslocatie, de eisen van de gemeente in acht genomen 

te worden. Opgemerkt dient te worden dat de grondlagen niet zijn onderzocht op Poly- 

en PerFluor Alkyl Stoffen (PFAS). 

 

Binnen het generieke beleid van het besluit bodemkwaliteit worden bij grondverzet de 

volgende toetsingswaarden onderscheiden: 

-AW: Achtergrondwaarde, het gehalte in onbelaste natuurgebieden en 

landbouwgronden. 

-MWw: Maximale Waarde wonen, het maximale gehalte waarbij de bodemkwaliteit 

duurzaam geschikt is voor de bodemfunctieklasse wonen; 

-MWi: Maximale Waarde industrie, het maximale gehalte waarbij de bodemkwaliteit 

duurzaam geschikt is voor de bodemfunctieklasse industrie. 
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4.3 Interpretatie analyseresultaten 

De volgende tabellen geven een overzicht van de analyseresultaten van de 

grondmonsters en het grondwatermonster. De analyseresultaten en toetsingswaarden 

zijn opgenomen in bijlage 3. 

 
Tabel 9. Interpretatie van de analyseresultaten van de grondmonsters  

Code Monsters  
(m -mv) 

>AW (+index) >T >I (+index) Indicatief BBK  

M01 01 (0,05 - 0,50) 
10 (0,00 - 0,50) 
16 (0,00 - 0,50) 
17 (0,00 - 0,40) 

PAK  (0,01) - - Altijd toepasbaar 

M02 03 (0,20 - 0,50) 
11 (0,10 - 0,50) 
12 (0,10 - 0,50) 
13 (0,10 - 0,50) 

PCB  (0,1) 
Minerale olie  (0,13) 
PAK  (0,11) 

- - Niet Toepasbaar > 
industrie 

M03 02 (0,05 - 0,50) 
06 (0,08 - 0,40) 
08 (0,00 - 0,50) 
19 (0,00 - 0,50) 

- - - Altijd toepasbaar 

M04 03 (0,80 - 1,00) 
09 (0,50 - 1,00) 
11 (0,60 - 1,00) 
14 (0,60 - 1,10) 

- - - Altijd toepasbaar 

M05 07 (0,00 - 0,50) 
08 (0,00 - 0,50) 
18 (0,00 - 0,50) 
19 (0,00 - 0,50) 

- - - Altijd toepasbaar 

M06 14 (0,00 - 0,50) 
15 (0,00 - 0,50) 
16 (0,00 - 0,50) 
17 (0,00 - 0,40) 

- - - Altijd toepasbaar 

 
Tabel 10. Interpretatie van de analyseresultaten van het grondwatermonster 

Code Monsters 
(m -mv) 

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

GW01 01 (2,50 - 3,50) - - - 

 
Tabel 11. Analyseresultaten fijne fractie grond/puinmonsters 

Code Monster 
(m -mv) 

Gehalte asbest < 20 mm 
(mg/kg d.s.) 

AM01 101 (0,00 - 0,20) 
102 (0,00 - 0,10) 
103 (0,00 - 0,10) 

- 

AM02 101 (0,20 - 0,50) 
102 (0,10 - 0,50) 
104 (0,00 - 0,50) 
105 (0,00 - 0,40) 
106 (0,05 - 0,50) 
107 (0,00 - 0,50) 

- 
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Code Monster 
(m -mv) 

Gehalte asbest < 20 mm 
(mg/kg d.s.) 

AM03 108 (0,05 - 0,50) 
109 (0,08 - 0,50) 
110 (0,00 - 0,50) 
111 (0,10 - 0,50) 
112 (0,00 - 0,50) 
113 (0,00 - 0,50) 
114 (0,08 - 0,50) 

- 

 

 

Uit de analyseresultaten kan het volgende worden afgeleid: 

 

- In het zwak puinhoudende bovengrondmengmonster M01 is een licht verhoogd  

  gehalte aan PAK aangetroffen. De nader onderzoekswaarde wordt niet overschreden.  

 

- In het zintuiglijk ‘schone’ bovengrondmengmonster M02 (direct onder het  

  asfaltgranulaat/split) zijn licht verhoogde gehalten aan PCB, PAK en minerale olie  

  aangetroffen. De nader onderzoekswaarden worden niet overschreden.  

 

- In het zintuiglijk ‘schone’ bovengrondmengmonster M03 zijn geen verhoogde gehalten  

  aangetroffen.  

 

- In het zintuiglijk ‘schone’ ondergrondmengmonster M04 zijn geen verhoogde gehalten  

  aangetroffen.  

 

- In bovengrondmengmonster M05 zijn geen verhoogde gehalten aan organo   

  chloorbestrijdingsmiddelen aangetroffen.  

 

- In bovengrondmengmonster M06 zijn geen verhoogde gehalten aan organo   

  chloorbestrijdingsmiddelen aangetroffen.  

 

- In het asfaltgranulaat/split puinmengmonster AM01 is geen verhoogd gehalte aan  

  asbest aangetroffen. 

 

- In het zwak puinhoudende grondmengmonster AM02 is geen verhoogd gehalte aan  

  asbest aangetroffen.  

 

- In het zintuiglijk ‘schone’ grondmengmonster AM03 is geen verhoogd gehalte aan  

  asbest aangetroffen.  

 

- In grondwatermonster GW01 zijn geen verhoogde concentraties aangetroffen.  
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5.  CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

In opdracht van Schoenmakers Advies heeft Moerdijk Bodemsanering B.V. een 

verkennend bodem- en asbestonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de locatie 

Zundertseweg 38, Galgepad 4 te Etten-Leur. Het bodemonderzoek is uitgevoerd naar 

aanleiding van de voorgenomen bestemmingswijziging en de aanvraag van een 

omgevingsvergunning voor de nieuwbouw op de locatie.  

 

De locatie heeft een oppervlakte van 5.758 m2 en betreft een vrijstaande woning met 

tuin en twee leegstaande panden met braakliggend terrein. Rondom de bebouwing is in 

het verleden mogelijk een boomgaard aanwezig geweest. Op twee panden is in het 

verleden asbesthoudende dakbedekking aanwezig geweest waarvan een pand begin 

2020 is afgebrand. Vervolgens is in april/mei 2020 al het asbesthoudende materiaal op 

de locatie en het afgebrande gebouw volledig gesloopt/verwijderd/gesaneerd door een 

erkend saneringsbedrijf en is de locatie asbestvrij verklaard. Behoudens de vrijstaande 

woning wordt alle nog aanwezige bebouwing volledig gesloopt. Op het braakliggend 

terrein worden vervolgens twee vrijstaande woningen gerealiseerd. Uit de resultaten 

van het vooronderzoek (inclusief locatie-inspectie) blijkt dat de gehele locatie als 

heterogeen verdacht beschouwd dient te worden ten aanzien van PAK, asbest en 

organo chloorbestrijdingsmiddelen in de (boven)grond. 

 

Uit de veld- en analyseresultaten kan het volgende worden geconcludeerd: 

 

- Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden zijn plaatselijk bijmengingen met  

  puin aangetroffen. Tevens is op het braakliggend terrein een asfaltgranulaat/splitlaag  

  aangetroffen. Voor het overige zijn tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden  

  zintuiglijk (geur, kleur en samenstelling) geen afwijkingen waargenomen. Er zijn    

  visueel in de bodem en het asfaltgranulaat/splitlaag geen asbestverdachte  

  (plaat)materialen aangetroffen. 

- In het zwak puinhoudende bovengrondmengmonster M01 is een licht verhoogd  

  gehalte aan PAK aangetroffen. De nader onderzoekswaarde wordt niet overschreden.  

- In het zintuiglijk ‘schone’ bovengrondmengmonster M02 (direct onder het  

  asfaltgranulaat/split) zijn licht verhoogde gehalten aan PCB, PAK en minerale olie  

  aangetroffen. De nader onderzoekswaarden worden niet overschreden.  

- In het zintuiglijk ‘schone’ bovengrondmengmonster M03 zijn geen verhoogde gehalten  

  aangetroffen.  

- In het zintuiglijk ‘schone’ ondergrondmengmonster M04 zijn geen verhoogde gehalten  

  aangetroffen.  

- In de bovengrondmengmonsters M05 en M06 zijn geen verhoogde gehalten aan  

  organo chloorbestrijdingsmiddelen aangetroffen.  
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- In het asfaltgranulaat/split puinmengmonster AM01 is geen verhoogd gehalte aan  

  asbest aangetroffen. 

- In het zwak puinhoudende grondmengmonster AM02 is geen verhoogd gehalte aan  

  asbest aangetroffen.  

- In het zintuiglijk ‘schone’ grondmengmonster AM03 is geen verhoogd gehalte aan  

  asbest aangetroffen.  

- In grondwatermonster GW01 zijn geen verhoogde concentraties aangetroffen.  

 

De tevoren gestelde hypothese heterogeen ‘verdachte’ locatie dient formeel gezien te 

worden geaccepteerd. De verhogingen in de grond overschrijden de nader 

onderzoekswaarden echter niet. Nader onderzoek en/of nadere maatregelen worden 

derhalve niet noodzakelijk geacht. 

 

De resultaten van het verrichte onderzoek dienen geen belemmering te vormen voor de 

voorgenomen bestemmingswijziging en de aanvraag van een omgevingsvergunning 

voor de nieuwbouw op de locatie. 
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6.  VERANTWOORDING 

Het onderhavige onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens algemeen 

gebruikelijke inzichten en methoden. Opgemerkt wordt echter, dat het onderhavige 

onderzoek gebaseerd is op het uitvoeren van een beperkt aantal boringen en het 

onderzoeken van een beperkt aantal monsters. Hierdoor blijft het mogelijk dat 

plaatselijke afwijkingen in de samenstelling van de grond en/of het grondwater 

aanwezig zijn, welke tijdens uitvoering van het onderzoek niet naar voren zijn 

gekomen. Moerdijk Bodemsanering B.V. is niet aansprakelijk voor hieruit voortvloeiende 

schade of gevolgen van welke aard dan ook.  
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Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

zand afdichting

bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand
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Onafhankelijkheidsverklaring kritische functie Paraaf: 

 
 
Onafhankelijkheidsverklaring kritische functie 
 
 
Algemeen 

Projectnummer: 2410.90.211 
 

Locatie: Zundertseweg 38, Galgepad 4 te Etten-Leur 
 

 
 

BRL 

BRL 2000 
  

Procescertificaat veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek 
 

X 

BRL 6000 
 

Procescertificaat milieukundige begeleiding van (water)bodemsaneringen en nazorg 
 

 

 
 
Protocol 

 
2001 
 

 
Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van 
grondmonsters en waterpassen 

 

X 

 
2002 

  

 
Het nemen van grondwatermonsters 

 

X 

 
2018 
  

 
Maaiveldinspectie en monsterneming van asbest in bodem 

 

X 

 
6001 
  

 
Milieukundige begeleiding landbodemsanering met conventionele methoden en nazorg 

 
 

 
 
 
 

Verklaring Ja Nee Naam Handtekening 
 

Ik verklaar dat de werkzaamheden onafhankelijk 
van de opdrachtgever zijn uitgevoerd conform 
de eisen uit de hierboven aangekruiste BRL en 
de daarbij behorende protocollen. 

 
X 

  
R. Snijder 

 

 
 



 

 

 

BIJLAGE 3 

 

ANALYSERESULTATEN EN 

TOETSINGSWAARDEN 

 

 



2410.90.211

Zundertseweg 38, Galgepad 4 te Etten-Leur

24-11-2021

2021191626

24-11-2021

01-12-2021

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I

23

2,9

Uitgevoerd

% (m/m) 88,9 88,9

% (m/m) ds 23 23

% (m/m) ds 77

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

mg/kg ds <20 48,76 20 190 555 920

mg/kg ds <0,20 0,1217 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds <3,0 6,721 - 3 15 103 190

mg/kg ds 7 8,251 - 5 40 115 190

mg/kg ds <0,050 0,0424 - 0,05 0,15 18,1 36

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

mg/kg ds <4,0 7,597 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds 19 21,28 - 10 50 290 530

mg/kg ds 42 63,09 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 0,913

mg/kg ds <5,0 1,522

mg/kg ds 7,4 3,217

mg/kg ds 14 6,087

mg/kg ds 7,5 3,261

mg/kg ds <6,0 1,826

mg/kg ds <35 10,65 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0003

mg/kg ds <0,0010 0,0003

mg/kg ds <0,0010 0,0003

mg/kg ds <0,0010 0,0003

mg/kg ds <0,0010 0,0003

mg/kg ds <0,0010 0,0003

mg/kg ds <0,0010 0,0003

mg/kg ds 0,0049 0,0021 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,0152

mg/kg ds 0,49 0,213

mg/kg ds 0,18 0,0782

mg/kg ds 1,2 0,5217

mg/kg ds 0,55 0,2391

mg/kg ds 0,42 0,1826

mg/kg ds 0,2 0,0869

mg/kg ds 0,41 0,1783

mg/kg ds 0,2 0,0869

mg/kg ds 0,24 0,1043

mg/kg ds 3,9 1,707 * 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

1 12421100

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

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

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

***

GSSD

RG

AW

T

I

01 (5-50) 10 (0-50) 16 (0-50) 17 (0-40)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



2410.90.211

Zundertseweg 38, Galgepad 4 te Etten-Leur

24-11-2021

2021191626

24-11-2021

01-12-2021

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG AW T I

2,1

2,7

Uitgevoerd

% (m/m) 91,8 91,8

% (m/m) ds 2,1 2,1

% (m/m) ds 98

% (m/m) ds 2,7 2,7

mg/kg ds <20 49,89 20 190 555 920

mg/kg ds <0,20 0,2374 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds <3,0 6,858 - 3 15 103 190

mg/kg ds 8 16,11 - 5 40 115 190

mg/kg ds 0,053 0,0752 - 0,05 0,15 18,1 36

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

mg/kg ds <4,0 7,717 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds 27 41,88 - 10 50 290 530

mg/kg ds 32 73,14 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 10

mg/kg ds <5,0 16,67

mg/kg ds 11 52,38

mg/kg ds 59 281

mg/kg ds 60 285,7

mg/kg ds 35 166,7

mg/kg ds 170 809,5 * 35 190 2600 5000

Zie bijl.

mg/kg ds <0,0050 0,0166

mg/kg ds <0,0050 0,0166

mg/kg ds <0,0050 0,0166

mg/kg ds <0,0050 0,0166

mg/kg ds <0,0050 0,0166

mg/kg ds <0,0050 0,0166

mg/kg ds <0,0050 0,0166

mg/kg ds 0,024 0,1167 * 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,25 0,175

mg/kg ds <0,25 0,175

mg/kg ds 0,26 0,26

mg/kg ds 1,2 1,2

mg/kg ds 0,77 0,77

mg/kg ds 0,76 0,76

mg/kg ds 0,45 0,45

mg/kg ds 0,8 0,8

mg/kg ds 0,48 0,48

mg/kg ds 0,51 0,51

mg/kg ds 5,5 5,58 * 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

2 12421101

Overschrijding Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

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

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

I

**

***

GSSD

RG

AW

T

Legenda

03 (20-50) 11 (10-50) 12 (10-50) 13 (10-50)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



2410.90.211

Zundertseweg 38, Galgepad 4 te Etten-Leur

24-11-2021

2021191626

24-11-2021

01-12-2021

Eenheid 3 GSSD Oordeel RG AW T I

1,9

3,3

Uitgevoerd

% (m/m) 91,3 91,3

% (m/m) ds 1,9 1,9

% (m/m) ds 98

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

mg/kg ds <20 46,67 20 190 555 920

mg/kg ds <0,20 0,2363 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds <3,0 6,464 - 3 15 103 190

mg/kg ds 6,7 13,27 - 5 40 115 190

mg/kg ds 0,057 0,0802 - 0,05 0,15 18,1 36

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

mg/kg ds <4,0 7,368 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds 23 35,35 - 10 50 290 530

mg/kg ds 20 44,52 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 10,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <11 38,5

mg/kg ds 7,2 36

mg/kg ds <6,0 21

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

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

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

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,072 0,072

mg/kg ds 0,13 0,13

mg/kg ds 0,084 0,084

mg/kg ds 0,066 0,066

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,07 0,07

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,062 0,062

mg/kg ds 0,63 0,624 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

3 12421102

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

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

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

***

GSSD

RG

AW

T

I

02 (5-50) 06 (8-40) 08 (0-50) 19 (0-50)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



2410.90.211

Zundertseweg 38, Galgepad 4 te Etten-Leur

24-11-2021

2021191626

24-11-2021

01-12-2021

Eenheid 4 GSSD Oordeel RG AW T I

0,7

2,9

Uitgevoerd

% (m/m) 93,8 93,8

% (m/m) ds <0,7 0,49

% (m/m) ds 99

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

mg/kg ds <20 48,76 20 190 555 920

mg/kg ds <0,20 0,2377 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds <3,0 6,721 - 3 15 103 190

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

mg/kg ds <0,050 0,0495 - 0,05 0,15 18,1 36

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

mg/kg ds <4,0 7,597 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds <10 10,84 - 10 50 290 530

mg/kg ds <20 31,77 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 10,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <11 38,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <6,0 21

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

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

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

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

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

Nr. Analytico-nr Monster

4 12421103

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

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

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

***

GSSD

RG

AW

T

I

03 (80-100) 09 (50-100) 11 (60-100) 14 (60-110)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



2410.90.211

Zundertseweg 38, Galgepad 4 te Etten-Leur

24-11-2021

2021191626

24-11-2021

01-12-2021

Eenheid 5 GSSD Oordeel RG AW T I

1,9

3,3

Uitgevoerd

% (m/m) 75,7 75,7

mg/kg ds <0,0010 0,0035 - 0,001 0,001 8,5 17

mg/kg ds <0,0010 0,0035 - 0,001 0,002 0,801 1,6

mg/kg ds <0,0010 0,0035 - 0,001 0,003 0,602 1,2

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035 - 0,003 0,0085 1 2

mg/kg ds <0,0010 0,0035 - 0,001 0,0007 2 4

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035 - 0,001 0,003

mg/kg ds <0,0010 0,0035 0,001 0,32

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035 - 0,001 0,0009 2 4

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0020 0,007

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds 0,0047 0,0235

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds 0,0026 0,013

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds 0,0013 0,0065

mg/kg ds 0,0021

mg/kg ds 0,0021 0,0105 - 0,003 0,015 2,01 4

mg/kg ds 0,0014 0,007 - 0,002 0,002 2 4

mg/kg ds 0,002 0,01 - 0,002 0,02 17 34

mg/kg ds 0,0033 0,0165 - 0,002 0,1 1,2 2,3

mg/kg ds 0,0054 0,027 - 0,006 0,2 0,95 1,7

mg/kg ds 0,011

mg/kg ds 0,0014 0,007 - 0,002 0,002 2 4

mg/kg ds 0,021 0,106 - 0,0056 0,4

mg/kg ds 0,023

Nr. Analytico-nr Monster

5 12421104

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

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

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

***

GSSD

RG

AW

T

I

07 (0-50) 08 (0-50) 18 (0-50) 19 (0-50)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

DDT (som) (factor 0,7)

DDX (som) (factor 0,7)

Chloordaan (som) (factor 0,7)

OCB (som) LB (factor 0,7)

OCB (som) WB (factor 0,7)

Legenda

p,p'-DDD

HCH (som) (factor 0,7)

Drins (som) (factor 0,7)

Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)

DDD (som) (factor 0,7)

DDE (som) (factor 0,7)

gamma-Chloordaan

o,p'-DDT

p,p'-DDT

o,p'-DDE

p,p'-DDE

o,p'-DDD

Isodrin

Telodrin

alfa-Endosulfan

beta-Endosulfan

Endosulfansulfaat

alfa-Chloordaan

Heptachloorepoxide(cis- of A)

Heptachloorepoxide(trans- of B)

Hexachloorbutadieen

Aldrin

Dieldrin

Endrin

alfa-HCH

beta-HCH

gamma-HCH

delta-HCH

Hexachloorbenzeen

Heptachloor

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



2410.90.211

Zundertseweg 38, Galgepad 4 te Etten-Leur

24-11-2021

2021191626

24-11-2021

01-12-2021

Eenheid 6 GSSD Oordeel RG AW T I

23

2,9

Uitgevoerd

% (m/m) 88,6 88,6

mg/kg ds <0,0010 0,0003 - 0,001 0,001 8,5 17

mg/kg ds <0,0010 0,0003 - 0,001 0,002 0,801 1,6

mg/kg ds <0,0010 0,0003 - 0,001 0,003 0,602 1,2

mg/kg ds <0,0010 0,0003

mg/kg ds <0,0010 0,0003 - 0,003 0,0085 1 2

mg/kg ds <0,0010 0,0003 - 0,001 0,0007 2 4

mg/kg ds <0,0010 0,0003

mg/kg ds <0,0010 0,0003

mg/kg ds <0,0010 0,0003 - 0,001 0,003

mg/kg ds <0,0010 0,0003 0,001 0,32

mg/kg ds 0,0011 0,0004

mg/kg ds <0,0010 0,0003

mg/kg ds <0,0010 0,0003

mg/kg ds <0,0010 0,0003

mg/kg ds <0,0010 0,0003 - 0,001 0,0009 2 4

mg/kg ds <0,0010 0,0003

mg/kg ds <0,0020 0,0006

mg/kg ds <0,0010 0,0003

mg/kg ds <0,0010 0,0003

mg/kg ds 0,011 0,0047

mg/kg ds 0,029 0,0126

mg/kg ds <0,0010 0,0003

mg/kg ds 0,011 0,0047

mg/kg ds 0,0021 0,0009

mg/kg ds 0,0096 0,0041

mg/kg ds 0,0021

mg/kg ds 0,0025 0,001 - 0,003 0,015 2,01 4

mg/kg ds 0,0014 0,0006 - 0,002 0,002 2 4

mg/kg ds 0,012 0,005 - 0,002 0,02 17 34

mg/kg ds 0,012 0,005 - 0,002 0,1 1,2 2,3

mg/kg ds 0,039 0,0173 - 0,006 0,2 0,95 1,7

mg/kg ds 0,063

mg/kg ds 0,0014 0,0006 - 0,002 0,002 2 4

mg/kg ds 0,074 0,0323 - 0,0056 0,4

mg/kg ds 0,076

Nr. Analytico-nr Monster

6 12421105

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

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

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

***

GSSD

RG

AW

T

I

14 (0-50) 15 (0-50) 16 (0-50) 17 (0-40)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

DDT (som) (factor 0,7)

DDX (som) (factor 0,7)

Chloordaan (som) (factor 0,7)

OCB (som) LB (factor 0,7)

OCB (som) WB (factor 0,7)

Legenda

p,p'-DDD

HCH (som) (factor 0,7)

Drins (som) (factor 0,7)

Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)

DDD (som) (factor 0,7)

DDE (som) (factor 0,7)

gamma-Chloordaan

o,p'-DDT

p,p'-DDT

o,p'-DDE

p,p'-DDE

o,p'-DDD

Isodrin

Telodrin

alfa-Endosulfan

beta-Endosulfan

Endosulfansulfaat

alfa-Chloordaan

Heptachloorepoxide(cis- of A)

Heptachloorepoxide(trans- of B)

Hexachloorbutadieen

Aldrin

Dieldrin

Endrin

alfa-HCH

beta-HCH

gamma-HCH

delta-HCH

Hexachloorbenzeen

Heptachloor

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



2410.90.211

Zundertseweg 38, Galgepad 4 te Etten-Leur

01-12-2021

R. Snijder

2021195920

01-12-2021

03-12-2021

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L <20 14 - 20 50 338 625

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,4 3,2 6

µg/L <2,0 1,4 - 2 20 60 100

µg/L 8,3 8,3 - 2 15 45 75

µg/L <0,050 0,035 - 0,05 0,05 0,175 0,3

µg/L <2,0 1,4 - 2 5 153 300

µg/L <3,0 2,1 - 3 15 45 75

µg/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75

µg/L <10 7 - 10 65 433 800

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,2 15,1 30

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 504 1000

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 4 77 150

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,21 0,21 - 0,2 0,2 35,1 70

µg/L <0,90

µg/L <0,020 0,014 - 0,02 0,01 35 70

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 153 300

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,01 500 1000

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 203 400

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 24 262 500

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 20 40

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 454 900

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 204 400

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 150 300

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 65 130

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,10 0,07

µg/L <1,6

µg/L <0,20 0,14 630

µg/L <0,10 0,07 - 0,2 0,01 2,5 5

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10

µg/L 0,14 0,14 - 0,2 0,01 10 20

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,42 0,42 - 0,6 0,8 40,4 80

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <15 10,5

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <50 35 - 50 50 325 600

µg/L 0,77 Geen oordeel mogelijk

Nr. Analytico-nr Monster

1 12435462

Voldoet aan Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Streefwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

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

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

T

I

*

**

***

GSSD

RG

S

som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

01 (250-350)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Extra parameters

1,2-Dichloorpropaan

1,3-Dichloorpropaan

Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

CKW (som)

Tribroommethaan

Vinylchloride

1,1-Dichlooretheen

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

1,1-Dichloorpropaan

1,1-Dichloorethaan

1,2-Dichloorethaan

1,1,1-Trichloorethaan

1,1,2-Trichloorethaan

cis 1,2-Dichlooretheen

trans 1,2-Dichlooretheen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan

Trichloormethaan

Tetrachloormethaan

Trichlooretheen

Tetrachlooretheen

o-Xyleen

m,p-Xyleen

Xylenen (som) factor 0,7

BTEX (som)

Naftaleen

Styreen

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Metalen

Barium (Ba)

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



T.a.v. Bauke Prinse
Slingerbeek 26
8033 DK  ZWOLLE

Datum: 01-Dec-2021

Moerdijk Bodemsanering

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 24-Nov-2021

Zundertseweg 38, Galgepad 4 te Etten-Leur

2410.90.211
2021191626/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

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

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Zundertseweg 38, Galgepad 4 te Etten-Leur

1 2 3 4 5

1/5

2410.90.211

Analysecertificaat

01-Dec-2021/14:14

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

24-Nov-2021

2021191626/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 01-Dec-2021

A,B,C

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen

Bodemkundige analyses

S 88.9% (m/m) 91.8 91.3 93.8 75.7Droge stof

S 23.0% (m/m) ds 2.1 1.9 <0.7Organische stof

77% (m/m) ds 98 98 99Gloeirest

S 2.9% (m/m) ds 2.7 3.3 2.9Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

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

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

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

S 7.0mg/kg ds 8.0 6.7 <5.0Koper (Cu)

S <0.050mg/kg ds 0.053 0.057 <0.050Kwik (Hg)

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

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

S 19mg/kg ds 27 23 <10Lood (Pb)

S 42mg/kg ds 32 20 <20Zink (Zn)

Minerale olie

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

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

7.4mg/kg ds 11 <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

14mg/kg ds 59 <11 <11Minerale olie (C21-C30)

7.5mg/kg ds 60 7.2 <5.0Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds 35 <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds 170 <35 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB

S mg/kg ds <0.0010alfa-HCH

S mg/kg ds <0.0010beta-HCH

S mg/kg ds <0.0010gamma-HCH

1

2

3

4

5

01 (5-50) 10 (0-50) 16 (0-50) 17 (0-40)

03 (20-50) 11 (10-50) 12 (10-50) 13 (10-50)

02 (5-50) 06 (8-40) 08 (0-50) 19 (0-50)

03 (80-100) 09 (50-100) 11 (60-100) 14 (60-110)

07 (0-50) 08 (0-50) 18 (0-50) 19 (0-50) 12421104

12421103

12421102

12421101

12421100

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)



Zundertseweg 38, Galgepad 4 te Etten-Leur

1 2 3 4 5
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2410.90.211

Analysecertificaat

01-Dec-2021/14:14

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

24-Nov-2021

2021191626/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 01-Dec-2021

A,B,C

S mg/kg ds <0.0010delta-HCH

S mg/kg ds <0.0010Hexachloorbenzeen

S mg/kg ds <0.0010Heptachloor

S mg/kg ds <0.0010Heptachloorepoxide(cis- of A)

S mg/kg ds <0.0010Heptachloorepoxide(trans- of B)

S mg/kg ds <0.0010Hexachloorbutadieen

S mg/kg ds <0.0010Aldrin

S mg/kg ds <0.0010Dieldrin

S mg/kg ds <0.0010Endrin

S mg/kg ds <0.0010Isodrin

S mg/kg ds <0.0010Telodrin

S mg/kg ds <0.0010alfa-Endosulfan

Q mg/kg ds <0.0010beta-Endosulfan

S mg/kg ds <0.0020Endosulfansulfaat

S mg/kg ds <0.0010alfa-Chloordaan

S mg/kg ds <0.0010gamma-Chloordaan

S mg/kg ds <0.0010o,p'-DDT

S mg/kg ds 0.0047p,p'-DDT

S mg/kg ds <0.0010o,p'-DDE

S mg/kg ds 0.0026p,p'-DDE

S mg/kg ds <0.0010o,p'-DDD

S mg/kg ds 0.0013p,p'-DDD

S
1)

mg/kg ds 0.0021HCH (som) (factor 0,7)

S
1)

mg/kg ds 0.0021Drins (som) (factor 0,7)

S
1)

mg/kg ds 0.0014Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)

S mg/kg ds 0.0020DDD (som) (factor 0,7)

S mg/kg ds 0.0033DDE (som) (factor 0,7)

S mg/kg ds 0.0054DDT (som) (factor 0,7)

S mg/kg ds 0.011DDX (som) (factor 0,7)

S
1)

mg/kg ds 0.0014Chloordaan (som) (factor 0,7)

S mg/kg ds 0.021OCB (som) LB (factor 0,7)

1

2

3

4

5

01 (5-50) 10 (0-50) 16 (0-50) 17 (0-40)

03 (20-50) 11 (10-50) 12 (10-50) 13 (10-50)

02 (5-50) 06 (8-40) 08 (0-50) 19 (0-50)

03 (80-100) 09 (50-100) 11 (60-100) 14 (60-110)

07 (0-50) 08 (0-50) 18 (0-50) 19 (0-50) 12421104

12421103

12421102

12421101

12421100

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)



Zundertseweg 38, Galgepad 4 te Etten-Leur

1 2 3 4 5
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2410.90.211

Analysecertificaat

01-Dec-2021/14:14

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

24-Nov-2021

2021191626/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 01-Dec-2021

A,B,C

S mg/kg ds 0.023OCB (som) WB (factor 0,7)

Polychloorbifenylen, PCB

S
2)

<0.0010mg/kg ds <0.0050 <0.0010 <0.0010PCB 28

S
2)

<0.0010mg/kg ds <0.0050 <0.0010 <0.0010PCB 52

S
2)

<0.0010mg/kg ds <0.0050 <0.0010 <0.0010PCB 101

S
2)

<0.0010mg/kg ds <0.0050 <0.0010 <0.0010PCB 118

S
2)

<0.0010mg/kg ds <0.0050 <0.0010 <0.0010PCB 138

S
2)

<0.0010mg/kg ds <0.0050 <0.0010 <0.0010PCB 153

S
2)

<0.0010mg/kg ds <0.0050 <0.0010 <0.0010PCB 180

S
1)1)3)1)

0.0049mg/kg ds 0.024 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S
2)

<0.050mg/kg ds <0.25 <0.050 <0.050Naftaleen

S
2)

0.49mg/kg ds <0.25 <0.050 <0.050Fenanthreen

S 0.18mg/kg ds 0.26 0.072 <0.050Anthraceen

S 1.2mg/kg ds 1.2 0.13 <0.050Fluorantheen

S 0.55mg/kg ds 0.77 0.084 <0.050Benzo(a)anthraceen

S 0.42mg/kg ds 0.76 0.066 <0.050Chryseen

S 0.20mg/kg ds 0.45 <0.050 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S 0.41mg/kg ds 0.80 0.070 <0.050Benzo(a)pyreen

S 0.20mg/kg ds 0.48 <0.050 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S 0.24mg/kg ds 0.51 0.062 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)

3.9mg/kg ds 5.5 0.63 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

5

01 (5-50) 10 (0-50) 16 (0-50) 17 (0-40)

03 (20-50) 11 (10-50) 12 (10-50) 13 (10-50)

02 (5-50) 06 (8-40) 08 (0-50) 19 (0-50)

03 (80-100) 09 (50-100) 11 (60-100) 14 (60-110)

07 (0-50) 08 (0-50) 18 (0-50) 19 (0-50) 12421104

12421103

12421102

12421101

12421100

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)



Zundertseweg 38, Galgepad 4 te Etten-Leur
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2410.90.211

Analysecertificaat

01-Dec-2021/14:14

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

24-Nov-2021

2021191626/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 01-Dec-2021

A,B,C

Voorbehandeling

UitgevoerdCryogeen malen

Bodemkundige analyses

S 88.6% (m/m)Droge stof

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB

S <0.0010mg/kg dsalfa-HCH

S <0.0010mg/kg dsbeta-HCH

S <0.0010mg/kg dsgamma-HCH

S <0.0010mg/kg dsdelta-HCH

S <0.0010mg/kg dsHexachloorbenzeen

S <0.0010mg/kg dsHeptachloor

S <0.0010mg/kg dsHeptachloorepoxide(cis- of A)

S <0.0010mg/kg dsHeptachloorepoxide(trans- of B)

S <0.0010mg/kg dsHexachloorbutadieen

S <0.0010mg/kg dsAldrin

S 0.0011mg/kg dsDieldrin

S <0.0010mg/kg dsEndrin

S <0.0010mg/kg dsIsodrin

S <0.0010mg/kg dsTelodrin

S <0.0010mg/kg dsalfa-Endosulfan

Q <0.0010mg/kg dsbeta-Endosulfan

S <0.0020mg/kg dsEndosulfansulfaat

S <0.0010mg/kg dsalfa-Chloordaan

S <0.0010mg/kg dsgamma-Chloordaan

S 0.011mg/kg dso,p'-DDT

S 0.029mg/kg dsp,p'-DDT

S <0.0010mg/kg dso,p'-DDE

S 0.011mg/kg dsp,p'-DDE

S 0.0021mg/kg dso,p'-DDD

S 0.0096mg/kg dsp,p'-DDD

S
1)

0.0021mg/kg dsHCH (som) (factor 0,7)

6 14 (0-50) 15 (0-50) 16 (0-50) 17 (0-40) 12421105

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)



Zundertseweg 38, Galgepad 4 te Etten-Leur

6

5/5

2410.90.211

Analysecertificaat

01-Dec-2021/14:14

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

24-Nov-2021

2021191626/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 01-Dec-2021

A,B,C

S 0.0025mg/kg dsDrins (som) (factor 0,7)

S
1)

0.0014mg/kg dsHeptachloorepoxide (som) (factor 0,7)

S 0.012mg/kg dsDDD (som) (factor 0,7)

S 0.012mg/kg dsDDE (som) (factor 0,7)

S 0.039mg/kg dsDDT (som) (factor 0,7)

S 0.063mg/kg dsDDX (som) (factor 0,7)

S
1)

0.0014mg/kg dsChloordaan (som) (factor 0,7)

S 0.074mg/kg dsOCB (som) LB (factor 0,7)

S 0.076mg/kg dsOCB (som) WB (factor 0,7)

6 14 (0-50) 15 (0-50) 16 (0-50) 17 (0-40) 12421105

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2021191626/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12421100 01 (5-50) 10 (0-50) 16 (0-50) 17 (0-40)

100539005775 1 0  50 24-Nov-2021

010539005784 1 5  50 24-Nov-2021

160539005746 1 0  50 24-Nov-2021

170539005739 1 0  40 24-Nov-2021

 12421101 03 (20-50) 11 (10-50) 12 (10-50) 13 (10-50)

120539005779 1 10  50 24-Nov-2021

130539005783 1 10  50 24-Nov-2021

110539005787 1 10  50 24-Nov-2021

030539005743 1 20  50 24-Nov-2021

 12421102 02 (5-50) 06 (8-40) 08 (0-50) 19 (0-50)

020539006048 1 5  50 24-Nov-2021

060539006058 1 8  40 24-Nov-2021

080539006065 1 0  50 24-Nov-2021

190539005757 1 0  50 24-Nov-2021

 12421103 03 (80-100) 09 (50-100) 11 (60-100) 14 (60-110)

140539005776 2 60  110 24-Nov-2021

110539005774 2 60  100 24-Nov-2021

030539005740 2 80  100 24-Nov-2021

090539006060 2 50  100 24-Nov-2021

 12421104 07 (0-50) 08 (0-50) 18 (0-50) 19 (0-50)

190539005757 1 0  50 24-Nov-2021

070539005753 1 0  50 24-Nov-2021

180539006068 1 0  50 24-Nov-2021

080539006065 1 0  50 24-Nov-2021

 12421105 14 (0-50) 15 (0-50) 16 (0-50) 17 (0-40)

140539005772 1 0  50 24-Nov-2021

160539005746 1 0  50 24-Nov-2021

170539005739 1 0  40 24-Nov-2021

150539005745 1 0  50 24-Nov-2021

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2021191626/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

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

Opmerking 2)

Rapportagegrens verhoogd t.g.v. verdunning monster.

Opmerking 3)

Rapportagegrens verhoogd t.g.v. verdunning van het monster vanwege matrixstoring.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL
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E-mail info-env@eurofins.nl
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BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 
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KvK/CoC No.  09088623
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Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2021191626/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

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

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

Metalen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Minerale olie

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

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

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB

pb 3020-1-3 & NEN 6980GC-MSW0262OCB (25)

pb 3020-1-3 & NEN 6980GC-MSW0262OCB som AP04/AS3X

Polychloorbifenylen, PCB

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

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

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

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

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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                                       Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 12421101
Certificate no.:2021191626
Sample description.: 03 (20-50) 11 (10-50) 12 (10-50) 13 (10-50)
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T.a.v. Bauke Prinse
Slingerbeek 26
8033 DK  ZWOLLE

Datum: 03-Dec-2021

Moerdijk Bodemsanering

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 01-Dec-2021

Zundertseweg 38, Galgepad 4 te Etten-Leur

2410.90.211
2021195920/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

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

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Zundertseweg 38, Galgepad 4 te Etten-Leur

1

R. Snijder

1/2

2410.90.211

Analysecertificaat

03-Dec-2021/15:06

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

01-Dec-2021

2021195920/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 03-Dec-2021

A,B,C

Metalen

S <20µg/LBarium (Ba)

S <0.20µg/LCadmium (Cd)

S <2.0µg/LKobalt (Co)

S 8.3µg/LKoper (Cu)

S <0.050µg/LKwik (Hg)

S <2.0µg/LMolybdeen (Mo)

S <3.0µg/LNikkel (Ni)

S <2.0µg/LLood (Pb)

S <10µg/LZink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/LBenzeen

S <0.20µg/LTolueen

S <0.20µg/LEthylbenzeen

S <0.10µg/Lo-Xyleen

S <0.20µg/Lm,p-Xyleen

S
1)

0.21µg/LXylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/LBTEX (som)

S <0.020µg/LNaftaleen

S <0.20µg/LStyreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/LDichloormethaan

S <0.20µg/LTrichloormethaan

S <0.10µg/LTetrachloormethaan

S <0.20µg/LTrichlooretheen

S <0.10µg/LTetrachlooretheen

S <0.20µg/L1,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/Lcis 1,2-Dichlooretheen

1 01 (250-350) 12435462

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Water (AS3000)



Zundertseweg 38, Galgepad 4 te Etten-Leur

1

R. Snijder

2/2

2410.90.211

Analysecertificaat

03-Dec-2021/15:06

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

01-Dec-2021

2021195920/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 03-Dec-2021

A,B,C

S <0.10µg/Ltrans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/LCKW (som)

S <0.20µg/LTribroommethaan

S <0.10µg/LVinylchloride

S <0.10µg/L1,1-Dichlooretheen

S
1)

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

S <0.20µg/L1,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/LDichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/LMinerale olie (C10-C12)

<10µg/LMinerale olie (C12-C16)

<10µg/LMinerale olie (C16-C21)

<15µg/LMinerale olie (C21-C30)

<10µg/LMinerale olie (C30-C35)

<10µg/LMinerale olie (C35-C40)

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

1 01 (250-350) 12435462

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Water (AS3000)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2021195920/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12435462 01 (250-350)

010692142952 1 250  350 01-Dec-2021

010800940443 2 250  350 01-Dec-2021

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL
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en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2021195920/1
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2021195920/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Metalen

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

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

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kobalt (Co)

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

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

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

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

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

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

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

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

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

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

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

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

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

pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

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

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

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

pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS3000

Minerale olie

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

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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T.a.v. Bauke Prinse
Slingerbeek 26
8033 DK  ZWOLLE

Datum: 01-Dec-2021

NETHERLANDS

Moerdijk Bodemsanering B.V.

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 24-Nov-2021

Zundertseweg 38, Galgepad 4 te Etten-Leur

2410.90.211
2021191573/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

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

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Zundertseweg 38, Galgepad 4 te Etten-Leur

1 2 3

1/2

2410.90.211

Analysecertificaat

01-Dec-2021/17:17

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

24-Nov-2021

2021191573/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 01-Dec-2021

A,B,C

Extern / Overig onderzoek
1)1)1)

88.2% (m/m) 90.3 90.9Droge stof (Extern)
2)2)

kg 13.6 13.2In behandeling genomen hoeveelheid
1)1)1)

27589g 12326 11953Droge massa aangeleverd monster
1)1)1)

N.v.t.mg N.v.t. N.v.t.Asbest fractie <0,5mm
2)2)

mg 0.0 0.0Asbest fractie 0,5-1mm
2)2)

mg 0.0 0.0Asbest fractie 1-2mm
2)2)

mg 0.0 0.0Asbest fractie 2-4mm
2)2)

mg 0.0 0.0Asbest fractie 4-8mm
2)2)

mg 0.0 0.0Asbest fractie 8-20mm
2)2)

mg 0.0 0.0Asbest fractie >20mm
2)2)

mg 0.0 0.0Asbest (som)
1)1)1)

0.0mg/kg ds 0.0 0.0Totaal asbest (ondergrens)
1)1)1)

0.6mg/kg ds 1.4 1.7Totaal asbest (bovengrens)
1)1)1)

0.0mg/kg ds 0.0 0.0Serpentijn ondergrens
1)1)1)

0.3mg/kg ds 0.7 0.8Serpentijn bovengrens
1)1)1)

0.0mg/kg ds 0.0 0.0Amfibool ondergrens
1)1)1)

0.3mg/kg ds 0.7 0.8Amfibool bovengrens
2)2)

mg/kg ds <0.7 <0.9Asbest in grond
2)2)

mg/kg ds <0.7 <0.9Totaal gehalte asbest
2)2)

mg/kg ds <0.7 <0.9Serpentijn concentratie
2)2)

mg/kg ds 0.0 0.0Amfibool concentratie
2)2)

mg/kg ds 0.0 0.0Totaal asbest hechtgebonden
2)2)

mg/kg ds 0.0 0.0Totaal asbest niet hechtgebonden
3)

31.3kgIn behandeling genomen hoeveelheid
3)

0.0mgAsbest fractie 0,5-1mm
3)

0.0mgAsbest fractie 1-2mm
3)

0.0mgAsbest fractie 2-4mm
3)

0.0mgAsbest fractie 4-8mm
3)

0.0mgAsbest fractie 8-20mm
3)

0.0mgAsbest fractie >20mm

1

2

3

MM 101+102+103 (0-1) MM 101+102+103 (0-1)

MM 101+102+104+105+106+107 (0-1)

MM 108 t/m 114 (0-1) 12420861

12420860

12420859

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Asbestverdachte grond

Asbestverdachte grond

Asbestverdachte grond



Zundertseweg 38, Galgepad 4 te Etten-Leur

1 2 3

2/2

2410.90.211

Analysecertificaat

01-Dec-2021/17:17

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

24-Nov-2021

2021191573/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 01-Dec-2021

A,B,C

3)
0.0mgAsbest (som)

3)
<0.3mg/kg dsAsbest in puin

3)
<0.3mg/kg dsTotaal gehalte asbest

3)
<0.3mg/kg dsSerpentijn concentratie

3)
0.0mg/kg dsAmfibool concentratie

3)
0.0mg/kg dsTotaal asbest hechtgebonden

3)
0.0mg/kg dsTotaal asbest niet hechtgebonden

1

2

3

MM 101+102+103 (0-1) MM 101+102+103 (0-1)

MM 101+102+104+105+106+107 (0-1)

MM 108 t/m 114 (0-1) 12420861

12420860

12420859

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Asbestverdachte grond

Asbestverdachte grond

Asbestverdachte grond

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2021191573/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12420859 MM 101+102+103 (0-1) MM 101+102+103 (0-1)

MM 101+102+1031713833MG 1 0  1 24-Nov-2021

MM 101+102+1031713834MG 2 0  1 24-Nov-2021

 12420860 MM 101+102+104+105+106+107 (0-1)

MM 101+102+104+105+11713835MG 1 0  1 24-Nov-2021

 12420861 MM 108 t/m 114 (0-1)

MM 108 t/m 1141713706MG 1 0  1 24-Nov-2021
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het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2021191573/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Opmerking 3)

Deze bepaling is uitbesteed en uitgevoerd onder accreditatie L086.
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2021191573/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Extern / Overig onderzoek

UitbestedingExternW0004Droge stof (uitbesteed)

NEN 5898MicroscopieW0004Asbest NEN5898 (2016) ext

NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Grond NEN5898 2016 ext

NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Puin NEN5898 2016 ext

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
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Monstercode : 6963470
Uw referentie : MM 101+102+104+105+106+107 (0-1)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 24/11/2021

Asbestonderzoek
Initialen analist : N.E.
Datum geanalyseerd : 30-11-2021

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 13650 g
Droge massa aangeleverde monster : 12326 g
Percentage droogrest : 90,3 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 11805,8 97,4 12,6 0,11 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 36,0 0,3 3,0 8,33 0 0,0
1-2 mm 6,5 0,1 2,0 30,77 0 0,0
2-4 mm 3,0 0,0 3,0 100,00 0 0,0
4-8 mm 18,0 0,1 18,0 100,00 0 0,0
8-20 mm 249,0 2,1 249,0 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 12118,3 100,0 287,6 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3
1-2 mm 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,7 0,0 1,4 <0,7 0,0 0,7 0,0 0,0 0,7

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,7 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 1 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1278140
Uw project omschrijving : 2021191573-2410.90.211
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: WAGN-YXHS-TPNR-INSF Ref.: 1278140_certificaat_v1



Monstercode : 6963471
Uw referentie : MM 108 t/m 114 (0-1)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 24/11/2021

Asbestonderzoek
Initialen analist : N.E.
Datum geanalyseerd : 30-11-2021

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 13150 g
Droge massa aangeleverde monster : 11953 g
Percentage droogrest : 90,9 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 11656,7 99,3 12,6 0,11 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 18,0 0,2 2,5 13,89 0 0,0
1-2 mm 5,0 0,0 1,0 20,00 0 0,0
2-4 mm 1,5 0,0 1,5 100,00 0 0,0
4-8 mm 11,5 0,1 11,5 100,00 0 0,0
8-20 mm 42,5 0,4 42,5 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 11735,2 100,0 71,6 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2
1-2 mm 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,6
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,9 0,0 1,7 <0,9 0,0 0,8 0,0 0,0 0,8

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,9 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 2 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1278140
Uw project omschrijving : 2021191573-2410.90.211
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
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Monstercode : 6963469
Uw referentie : MM 101+102+103 (0-1) MM 101+102+103 (0-1)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 24/11/2021

Asbestonderzoek
Initialen analist : A.Z.
Datum geanalyseerd : 01-12-2021

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (Q).

Massa aangeleverde monster : 31280 g
Droge massa aangeleverde monster : 27589 g
Percentage droogrest : 88,2 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 16711,1 61,0 13,3 0,08 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 784,5 2,9 194,0 24,73 0 0,0
1-2 mm 938,0 3,4 354,0 37,74 0 0,0
2-4 mm 1288,0 4,7 936,5 72,71 0 0,0
4-8 mm 4034,0 14,7 4034,0 100,00 0 0,0
8-20 mm 3630,5 13,3 3630,5 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 27386,1 100,0 9162,3 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1
2-4 mm 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,3 0,0 0,6 <0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,3 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen
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Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.
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Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

6963470 MM 101+102+104+105+106+107 (0-1) MM 101+102 0-.01 1713835MG

6963471 MM 108 t/m 114 (0-1) MM 108 t/m 0-.01 1713706MG

6963469 MM 101+102+103 (0-1) MM 101+102+103 (0-1) MM 101+102+103 0-.01 1713833MG
MM 101+102+103 0-.01 1713834MG

Bijlage 1 van 2
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Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Analysemethoden in Puin

In dit analysecertificaat zijn de met 'Q' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. De
matrix puin is representatief voor bouw- en sloopafval, puin en granulaat. Deze analyses zijn vastgelegd in het geldende
accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform NEN 5898
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BIJLAGE 4 

 

ALGEMENE GEGEVENS 

PROEFGATEN-/SLEUVEN 



Bijlage 4 : algemene gegevens proefgaten-/sleuven 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n.g. : niet gemeten 
n.a. : niet aangetroffen 

Proefgat Lengte x breedte 
(cm) 

Onderzochte 
laag (cm - mv) 

Dichtheid 
(kg/m3) 

Droge stof 
(m/m%) 

Fractie >20 
mm (kg) 

Asbestverdacht 
plaatmateriaal (st) 

Asbestverdacht 
plaatmateriaal (gr) 

Proefgat 101 30 x 30 0 - 20 
20 - 50 

88,2 
90,3 

2.000 
1.700 

0,64 
0,28 

n.a. n.a. 

Proefgat 102 30 x 30 0 - 10 
10 - 50 

88,2 
90,3 

2.000 
1.700 

0,40 
0,30 

n.a. n.a. 

Proefgat 103 30 x 30 0 - 10 88,2 2.000 n.a. n.a. n.a. 

Proefgat 104 30 x 30 0 - 50 90,3 1.700 0,50 n.a. n.a. 

Proefgat 105 30 x 30 0 - 40 90,3 1.700 0,59 n.a. n.a. 

Proefgat 106 30 x 30 5 - 50 90,3 1.700 0,42 n.a. n.a. 

Proefgat 107 30 x 30 0 - 50 90,3 1.700 0,62 n.a. n.a. 

Proefgat 108 30 x 30 5 - 50 90,9 1.700 n.a. n.a. n.a. 

Proefgat 109 30 x 30 8 - 50 90,9 1.700 n.a. n.a. n.a. 

Proefgat 110 30 x 30 0 - 50 90,9 1.700 n.a. n.a. n.a. 

Proefgat 111 30 x 30 10 - 50 90,9 1.700 n.a. n.a. n.a. 

Proefgat 112 30 x 30 0 - 50 90,9 1.700 n.a. n.a. n.a. 

Proefgat 113 30 x 30 0 - 50 90,9 1.700 n.a. n.a. n.a. 

Proefgat 114 30 x 30 8 - 50 90,9 1.700 n.a. n.a. n.a. 

Proefgat 115 30 x 30 0 - 50 n.g. 1.700 n.a. n.a. n.a. 
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Opdrachtgever heeft concrete plannen voor de sloop van de bedrijfsgebouwen aan de Zundertseweg 38 te 
Etten-Leur. De bedrijfswoning wordt een burgerwoning en op de locatie van de voormalige 
bedrijfsgebouwen worden twee extra woningen gebouwd.  
 
Bij deze werkzaamheden is de opdrachtgever gebonden aan de Wet natuurbescherming.  
Omdat overtreding van de Wet natuurbescherming op voorhand niet uitgesloten kan worden is aan 
Brabant Eco de opdracht gegeven voor het uitvoeren van een ecologische quickscan op de planlocatie in 
het kader van de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling. 
 
Dit voorliggend rapport geeft een beschrijving van het plangebied en het uitgevoerde onderzoek. 
Daarnaast geeft dit rapport inzicht in de mogelijke knelpunten in het kader van de natuurwetgeving en -
beleid en de mogelijke effecten op beschermde flora en fauna en op beschermde natuurgebieden als 
gevolg van het project. Het rapport kan voor de opdrachtgever als bewijsstuk dienen voor het verrichtte 
natuuronderzoek. 
 
Op basis van uitgevoerd onderzoek is niet uit te sluiten dat er vleermuizen of huismussen gebruik maken 
van het plangebied als leefgebied. Nader onderzoek is noodzakelijk om uit te kunnen sluiten dat er door de 
voorgenomen ontwikkeling een overtreding plaatsvindt van de Wet natuurbescherming.  
Natuurgebieden worden niet aangetast door de ontwikkeling in het plangebied. 
 
De zorgplicht is altijd van toepassing. 
Natuurinclusief verbeteren wordt aanbevolen. 
 
Susanne Overdijk en Frenk van de Wal 
Brabant Eco 
April 2022 
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1.1 Aanleiding  
Volgens opdrachtgever Schoenmakers Ontwikkeling zullen de bedrijfsgebouwen aan de Zundertseweg 38 te 

Etten-Leur worden gesloopt om vervolgens twee woningen te plaatsen. De bedrijfswoning blijft behouden 

en wordt een burgerwoning. Door de sanering van de voormalige bedrijfsgebouwen zullen de 

bestemmingen horeca en kamerverhuur verdwijnen. De voormalige bedrijfswoning krijg de bestemming 

wonen.  

 

Bij deze werkzaamheden is opdrachtgever gebonden aan de Wet natuurbescherming. In opdracht heeft 

Brabant Eco een ecologische quickscan uitgevoerd voor de planlocatie in het kader van de voorgenomen 

ruimtelijke ontwikkeling. 

 

1.2 Doelstelling  
Het doel van dit verkennend onderzoek is om vast te stellen of de geplande ontwikkeling mogelijk effect 

heeft op de beschermde flora en fauna en op beschermde natuurgebieden. Er wordt een eerste inzicht 

verkregen in de mogelijke effecten op deze beschermde natuurwaarden in en om het plangebied en de 

mogelijke vervolgstappen die moeten worden ondernomen met betrekking tot aanvullend veldonderzoek, 

nader effectonderzoek en nadere procedures. Het doel van dit onderzoek is het vaststellen of uitsluiten van 

aanwezigheid van beschermde soorten die zijn opgenomen in paragraaf 3.1, 3.2 en 3.3 van de Wet 

natuurbescherming.  

Naast soorten die bijzondere bescherming genieten, geldt er een algemene zorgplicht om planten en dieren 

niet onnodig te verstoren. Daarom dienen flora en fauna en eventuele effecten in kaart gebracht te worden 

om deze te kunnen toetsen aan de natuurwetgeving. 

Dit rapport geeft inzicht in de mogelijke knelpunten in het kader van natuurwetgeving en -beleid en de 

mogelijke effecten als gevolg van het project en kan voor de opdrachtgever als bewijsstuk dienen voor het 

verrichtte natuuronderzoek. 

 

 

1.3 Centrale vraagstelling 
Is de voorgenomen ontwikkeling op basis van de gevonden resultaten in strijd met de natuurwetgeving en 

dienen eventuele vervolgstappen genomen te worden voordat met de uitvoering gestart kan worden? 

 

 

1.4 Criteria 
Op dit natuuronderzoek zijn de volgende criteria van toepassing: 

o Het onderzoek is uitgevoerd door deskundige ecologen volgens de definitie van de Rijksdienst voor 

ondernemend Nederland (ecologisch deskundige/RVO.nl). 

o Het onderzoek is uitgevoerd door een onafhankelijk bureau. Brabant Eco en Frenk van de Wal 

verklaren hierbij geen enkel belang te hebben in de uitkomst van dit onderzoek. 

o De resultaten zijn zo objectief en betrouwbaar mogelijk verkregen. 

o Het onderzoek voldoet aan de interne proces- en kwaliteitseisen van Brabant Eco. 

  

 1. INLEIDING EN ONDERZOEK 
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De Wet natuurbescherming is de Nederlandse wet die de bescherming van natuurgebieden en soorten 

regelt. Met deze wet worden de Europese natuurbeschermingsrichtlijnen (de vogel- en habitatrichtlijn) zo 

helder mogelijk geïmplementeerd. Bovendien sluit het instrumentarium van de Wet natuurbescherming aan 

op het huidige omgevingsrecht en de toekomstige Omgevingswet. Het eerste aanspreekpunt voor de 

aanvraag van een omgevingsvergunning is de gemeente. De bevoegdheden om te toetsen aan de Wet 

natuurbescherming is bij de provincie gelegd. Het uitgangspunt van de wet is dat er geen schade mag 

worden toegebracht aan beschermde dieren of planten, tenzij dit nadrukkelijk is toegestaan. 

 

 

2.1 Gebiedsbescherming 
 

2.1.1 Natura 2000 
Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. In Nederland worden deze gebieden 

aangewezen binnen de EU-vogelrichtlijn en de EU-habitatrichtlijn. In Natura 2000 gebieden worden 

bepaalde diersoorten en hun natuurlijke leefomgeving beschermd om de biodiversiteit te behouden. In het 

opgestelde beheerplan wordt beschreven hoe de instandhoudingsdoelstellingen bereikt dienen te worden. 

Nederland heeft ruim 160 Natura 2000 gebieden.  

 

2.1.2 Natuurnetwerk Nederland (NNN) 
Het Natuurnetwerk Nederland (NNN), vroeger de Ecologische hoofdstructuur genoemd (EHS), is het 

Nederlandse netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. Het bestaat uit gebieden die 

samen een netwerk vormen door Nederland waar de natuur voorrang heeft. Het netwerk helpt voorkomen 

dat planten en dieren in geïsoleerde gebieden uitsterven en dat natuurgebieden hun waarde verliezen. In 

het NNN geldt het ‘nee, tenzij’ principe. Dit houdt in dat ruimtelijke ingrepen niet zijn toegestaan, tenzij er 

geen alternatieven zijn en er sprake is van een groot openbaar belang. De effecten van de ingreep moeten 

bovendien worden gecompenseerd. Naast ongeveer 20 Nationale parken, meren, rivieren en de kustzone 

van de Noordzee en de Waddenzee vallen alle Natura 2000 gebieden onder het NNN. De landbouwgebieden 

worden beheerd volgens agrarisch natuurbeheer. 

 

 

2.2 Soortenbescherming  
De Wet natuurbescherming beschermt de in Nederland voorkomende wilde planten- en diersoorten via een 

zogenaamde zorgplicht. Voor deze beschermde soorten is het uitgangspunt dat activiteiten moeten worden 

voorkomen die deze beschermde soorten aantasten. Wanneer dit niet mogelijk is, dan is het uitvoeren van 

een dergelijke activiteit alleen toegestaan met een ontheffing van de provincie. 

 

2.2.1 Beschermde planten en dieren 
De Wet natuurbescherming kent drie algemene beschermingsregimes waarin de voorschriften van de 

Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn en twee verdragen (Bern en Bonn) zijn geïmplementeerd en waarin 

aanvullende voorschriften zijn gesteld voor de dier- en plantensoorten die niet onder die specifieke 

voorschriften vallen, maar wel bescherming behoeven. Elk van deze beschermingsregimes kent zijn eigen 

verbodsbepalingen en vereisten voor vrijstelling of ontheffing van de verboden. Om af te mogen wijken van 

de verbodsbepalingen via een ontheffing of vrijstelling moet aan drie criteria zijn voldaan: 

o Ten eerste mag alleen van de verbodsbepaling afgeweken worden als er geen andere bevredigende 

oplossing voor de handeling mogelijk is. 

 2. BELEIDSKADER 
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o 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 zoals 

volksgezondheid of openbare veiligheid. 

o Tenslotte mag de ingreep geen afbreuk doen aan de staat van instandhouding van de soort. 

 
Als aan deze drie vereisten voldaan is kan een ontheffing worden verleend. Voor een aantal handelingen zijn 

bovendien vrijstellingen mogelijk, bijvoorbeeld in de vorm van een provinciale verordening of een 

gedragscode. Bij het besluit of een afwijking van het verbod kan worden toegestaan, wordt evenwel niet 

naar de gevolgen van deze afwijking voor het individuele plant of dier gekeken, maar naar de gevolgen voor 

de instandhouding van de betrokken soort. Wel zal rekening gehouden moeten worden met de zorgplicht en 

het dierenwelzijn. 

 

2.2.2 EU-Vogelrichtlijn 
Het doel van de Vogelrichtlijn is het in stand houden van alle natuurlijke, in Europa in het wild levende, 

vogelsoorten. De Vogelrichtlijn vereist dat EU-lidstaten alle nodige maatregelen nemen om de populatie van 

alle vogelsoorten op een niveau te houden of te brengen, dat met name beantwoordt aan de ecologische, 

wetenschappelijke en culturele eisen. Daarnaast moeten de lidstaten alle nodige maatregelen nemen om 

voor deze vogels een 'voldoende gevarieerdheid van leefgebieden en een voldoende omvang ervan te 

beschermen, in stand te houden of te herstellen'. De richtlijn is dus van toepassing op vogels, hun eieren, 

hun nesten en ook hun leefgebieden. De EU-Vogelrichtlijn is in 1981 van kracht geworden. 

De Wet natuurbescherming bevat een aantal verboden handelingen die van toepassing zijn op alle inheemse 

vogels. Deze verboden gelden in heel Nederland.  

De wet verbiedt: 

o Het opzettelijk doden of vangen van vogels (artikel 3.1 lid 1); 

o Het opzettelijk vernielen of beschadigen van nesten, rustplaatsen en eieren van vogels, of 

het wegnemen van nesten (artikel 3.1 lid 2); 

o Het rapen en onder zich hebben van eieren van vogels (artikel 3.1 lid 3); 

o Het opzettelijk storen van vogels (artikel 3.1 lid 4); 

o Het bezit, het vervoer en de handel in vogels, dood of levend, dan wel delen of producten 

daarvan (artikel 3.2). 

Van de soorten die beschermd worden onder de Vogelrichtlijn is geen limitatieve lijst beschikbaar. Het gaat 

om ca. 700 soorten die van nature voorkomen op het grondgebied van de Europese Unie. In de praktijk 

betreft het alle soorten die in Nederland als broedvogel, standvogel, wintergast of doortrekker aanwezig 

kunnen zijn, met uitzondering van exoten. Op alle vogels is het beschermingsregime van paragraaf 3.1 van 

de Wet natuurbescherming van toepassing. 

 

2.2.3 EU-Habitatrichtlijn 
Het doel van de Habitatrichtlijn is het waarborgen van de biologische diversiteit in de Europese Unie door de 

natuurlijke habitat en wilde dier- en plantensoorten die van Europees belang zijn in een gunstige staat van 

instandhouding te behouden of te herstellen. Dit zijn soorten die genoemd zijn in bijlage IV van de 

Habitatrichtlijn, bijlage II van het Verdrag van Bern en bijlage I van het Verdrag van Bonn, voor zover hun 

natuurlijke verspreidingsgebied zich in Nederland bevindt. Op deze soorten (zie bijlage 2) is het 

beschermingsregime van paragraaf 3.2 van de Wet natuurbescherming van toepassing. De EU-

Habitatrichtlijn is in 1992 van kracht geworden. 

 
2.2.4 Overig beschermde soorten 

Dit zijn soorten genoemd in bijlage A van de Wet natuurbescherming. Het gaat hier om de bescherming van 

zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen, kevers en vaatplanten voorkomend in 

Nederland. Het betreft een limitatieve lijst (zie bijlage 3). De beschermde status van soorten kan per 

provincie verschillen. Provincies hebben de bevoegdheid om bij provinciale verordening vrijstelling te 

verlenen voor nationaal beschermde soorten. Er is dan geen ontheffing nodig voor werkzaamheden.  

Voor soorten die niet in de bijlagen van de Wet natuurbescherming worden genoemd, fungeert de 

zorgplichtbepaling (artikel 1.11 Wet natuurbescherming) als vangnet. Op grond van deze bepaling moeten 

schadelijke handelingen voor alle in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving in 
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beginsel achterwege worden gelaten, dan wel moeten maatregelen worden genomen om schadelijke 

gevolgen (zoveel mogelijk) te voorkomen. 

 

 

 
Tabel: Beschermingsregime van de Wet natuurbescherming 

 

 

2.3 Bescherming van houtopstanden 
De belangrijkste elementen m.b.t. de bescherming van houtopstanden zijn de meldingsplicht, de 

herplantplicht en het kapverbod. De provincies bepalen welke gegevens bij een melding moeten worden 

aangeleverd. Als het gaat om beplantingen van bomen groter dan 10 are of als het een rijbeplanting betreft 

die uit meer dan 20 bomen bestaat, dan valt bos, mits het buiten de bebouwde kom ligt, onder de Wet 

natuurbescherming. De gemeente kan voor de Wet natuurbescherming een andere ‘bebouwde kom Wet 

natuurbescherming’ vaststellen dan de bebouwde kom volgens de Wegenverkeerswet.  
 

 

2.4 Zorgplicht 
Voor alle in het wild levende planten en dieren, ook niet wettelijk beschermde soorten, kent de Wet 

natuurbescherming een zorgplicht. Deze zorgplicht houdt in dat eenieder voldoende zorg in acht moet 

nemen voor het in het wild levende planten en dieren, alsmede voor hun leefomgeving. Dit betekent dat 

handelingen (of het nalaten hiervan) waarvan men weet, of redelijkerwijs kan vermoeden, dat ze nadelig zijn 

voor planten en/of dieren, niet mogen worden uitgevoerd.  
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3.1 Huidige situatie 
De planlocatie is gelegen aan de Zundertseweg 38 ten zuiden van de kern van Etten-Leur in de gelijknamige 

gemeente.  

Etten-Leur is een gemeente in de provincie Noord-Brabant en heeft een totale oppervlakte van 55,92 km2. 

De gemeente telt 44.124 inwoners (31 januari 2022) en bestaat enkel uit de plaats Etten-Leur. De plaats 

Etten-Leur ligt ten westen van Breda, ten noordoosten van Roosendaal en noorden van natuurgebied 

Pannenhoef.  

Het plangebied ligt net buiten de bebouwde kom van Etten-Leur en wordt daarvan gescheiden door de A58. 

De directe omgeving van het plangebied bestaat voornamelijk uit bedrijfsbestemmingen, agrarische 

percelen en vegetatie. De ligging van het plangebied in de wijdere omgeving is weergegeven in 

onderstaande afbeelding.  

 

 
Satellietfoto omgeving plangebied, planlocatie is rood omcirkeld. Bron: Google Earth. 

 

 

Het plangebied bestaat uit bebouwing en grasland. Het plangebied is omheind. Net buiten het plangebied is 

vegetatie te vinden in de vorm van bomen en struiken. Op onderstaande afbeelding wordt het plangebied 

globaal aangegeven. 
 

 

 3. PLANGEBIEDSBESCHRIJVING 
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Globaal omlijnde planlocatie in blauw, de te slopen gebouwen in rood en de te behouden  

bedrijfswoning in groen. Bron: Google Earth. 

 

 

3.2 Voorgenomen ontwikkeling 
Opdrachtgever heeft het plan om de bedrijfsgebouwen te saneren. De bedrijfswoning blijft behouden en 

gaat dienst doen als burgerwoning. Daarnaast worden er twee woningen gerealiseerd op de locatie waar op 

dit moment bedrijfsgebouwen aanwezig zijn. De bestemming wordt een woonbestemming.  
 

 
Situatieschets nieuwe situatie Zundertseweg 38en Galgepad 4 
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Een ecologische quickscan is de eerste stap van ecologisch onderzoek dat uitgevoerd wordt in het kader van 

een ruimtelijke ingreep. Een aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt getoetst aan de Wet 

natuurbescherming. In het kader van deze wet is het noodzakelijk te weten welke flora- en faunasoorten 

potentieel voorkomen in het plangebied. Naast het effect op beschermde soorten kan het nodig zijn om 

onderzoek te verrichten naar eventuele negatieve effecten van de ingreep op de kwaliteit van beschermde 

gebieden in de omgeving. Bij een ecologische quickscan worden de ecologische waarden van een omgeving 

in kaart gebracht middels een bureaustudie en veldonderzoek. De ingreep wordt goed en duidelijk 

omschreven. Er worden eventueel mitigerende en compenserende maatregelen aanbevolen waarmee de 

overtreding van de Wet natuurbescherming voorkomen wordt. 

 

De ecologische quickscan, ook wel quickscan flora en fauna genoemd, geeft de mogelijke effecten van een 

ruimtelijke ingreep weer op beschermde planten en dieren. Door middel van een quickscan worden de 

volgende vragen beantwoord: 

o Welke beschermde soorten (flora en fauna) zijn in het plangebied aanwezig? 

o Wat zijn de effecten van de voorgenomen plannen op deze aanwezige soorten? 

o Wordt de Wet natuurbescherming overtreden? 

o Welke mogelijkheden zijn er om negatieve effecten op de beschermde soorten te minimaliseren of 

te voorkomen? 

o Is er een aanvullend onderzoek nodig naar soorten of functies? 

o Is het noodzakelijk om voor de voorgenomen plannen een ontheffing van de Wet 

natuurbescherming aan te vragen bij de provincie Noord-Brabant? 

 

De quickscan flora en fauna is een toets van de ecologische potenties van het plangebied en de directe 

omgeving en betreft geen volwaardig specifiek soortenonderzoek. Er zijn in dit onderzoek geen 

inventarisaties uitgevoerd van soorten en soortgroepen. Een ecologische inventarisatie bestaat uit 

meerdere veldbezoeken gedurende de voor de soortgroep meest gunstige periode van het jaar. 

 
 

4.1 Bureauonderzoek 
Het bureauonderzoek heeft zich gericht op bekende ruimtelijke plannen, zowel lokaal, provinciaal, 

nationaal als Europees. Door middel van literatuuronderzoek is onderzocht of zich in de nabijheid van de 

planlocatie gebieden bevinden die beschermd zijn in het kader van de natuurwetgeving en is er een 

inschatting gemaakt op het voorkomen van beschermde soorten. Hierbij is gebruik gemaakt van de 

database quickscanhulp.nl (bijlage 1), aangevuld met gegevens uit relevante recente verspreidingsatlassen 

en actuele websites, onder andere RAVON, Sovon, FLORON en Waarneming.nl. 

NDFF Verspreidingsatlas is een naslagwerk met afbeeldingen en informatie over duizenden soorten die in de 

Nederlandse natuur voorkomen. De verspreidingskaarten worden gemaakt met gevalideerde gegevens uit 

de Nationale Databank Flora en Fauna. De inhoud van de atlas wordt mede verzorgd door zes verenigingen 

en stichtingen: de Nederlandse Mycologische Vereniging (NMV), FLORON, het Landelijk Informatiecentrum 

Kranswieren (LIK) en stichting ANEMOON, stichting RAVON en de Zoogdiervereniging.  

Met quickscanhulp.nl is een actueel overzicht verkregen van waarnemingen van beschermde soorten nabij 

de locatie uit de Nationale Database Flora en Fauna (NDFF). Dit overzicht is te vinden in bijlage 1. 

Voor de gebiedsgerichte bescherming is onderzoek uitgevoerd naar aanwezigheid van relevante 

natuurterreinen in de omgeving, het betreft de Natura 2000 gebieden en het Natuurnetwerk Nederland 

(NNN). Daarvoor is o.a. gebruik gemaakt van de website van het Ministerie van Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit en die van de provincie Noord-Brabant. 

 

 4. PRAKTIJK ECOLOGISCHE QUICKSCAN 
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4.2 Veldonderzoek 
Op woensdag 16 maart 2022 in de middag hebben ecologen Susanne Overdijk en Frenk van de Wal in het 

kader van het natuurwaardenonderzoek het veldonderzoek uitgevoerd aan het plangebied en de directe 

omgeving. De weersomstandigheden waren zonnig, gedeeltelijk bewolkt met een zuidoostenwind met 

windkracht 2 en droog. De gemiddelde temperatuur lag rond de 12 graden Celsius. Het onderzoek vond dus 

onder vroeg lenteachtige omstandigheden plaats, waarin veel natuurwaarden geactiveerd zijn.  

 

Tijdens het veldonderzoek werd de ecologische potentie van de locatie en de directe omgeving in relatie 

met het mogelijk voorkomen van beschermde soorten onderzocht. Op de locatie werden alle aanwezige 

habitats opgenomen. De aanwezige habitats tijdens het veldbezoek en de waarnemingen uit het NDFF 

werden vergeleken met de habitatvereisten van beschermde planten- en diersoorten. Hierdoor werd 

ingeschat welke soorten potentieel voorkomen. Daarbij zijn de in het plangebied aanwezige ruimtelijke 

structuren en ecotopen geïnventariseerd. Naast de biotopen zijn directe en indirecte aanwijzingen 

opgenomen die kunnen duiden op het voorkomen van beschermde soorten. Behalve het fysiek aantreffen 

van exemplaren van soorten is er ook gelet op bijv. holen, uitwerpselen, prooiresten, braakballen vraat-, 

loop- en veegsporen. Deze waarnemingen zijn bij de beoordeling betrokken. Op basis van deze vergelijking 

en expert judgement is beoordeeld welke van deze soorten in het plangebied kunnen voorkomen. 
 

 

4.3 Beschrijving plangebied 
In het plangebied zijn drie gebouwen aanwezig waaronder de te behouden bedrijfswoning. De 

bedrijfswoning is niet meegenomen in deze quickscan aangezien eventueel aanwezige habitats in de 

bedrijfswoning blijven bestaan. Het plangebied is omheind en in de omgeving van het plangebied zijn vele 

bomen aanwezig. In het plangebied zijn ook enkele bomen aanwezig. Het grootste deel van het plangebied 

bestaat uit zanderig grasland. 

 

Oostelijke gebouw 

Het oostelijke gebouw heeft een stenen muur met spouw en een dakpannen dak. De meeste ramen zijn 

verwijderd en zijn vervangen door houten platen. Er zijn vele kieren en gaten aanwezig onder het dak en 

langs de kozijnen. Tevens zijn de loodslabben niet goed aangesloten op het dak en zijn er open stootvoegen 

aanwezig in de muren. 

 

     
Oostelijke gebouw             Ruimte onder dakpan 
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Bedrijfswoning             Bebouwing in het plangebied 

 

Westelijke gebouw 

Het westelijke gebouw is gedeeltelijk gesloopt en bestaat uit een stenen muur. Het gebouw heeft 

grotendeels geen dak meer. Het gedeelte van het dak dat nog aanwezig is bestaat uit dakpannen. 
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Het volledig overzicht van de output van beschermde soorten van tabel 2 en 3 en vogels met mogelijk 

jaarrond beschermde nesten is door middel van quickscanhulp.nl opgenomen in bijlage 1.  

Bijlage 2 is een opsomming van beschermde soorten onder paragraaf 3.2 van de wet natuurbescherming.  

Bijlage 3 geeft een opsomming van de beschermde soorten onder paragraaf 3.3. 

Bij het veldonderzoek is het plangebied onderzocht op het voorkomen van beschermde soorten of resten 

hiervan. Er is met name geïnspecteerd op potentiële groei-, rust-, nest-, en verblijfplaatsen voor beschermde 

soorten.  

 

Per soortgroep wordt in onderstaande beschreven welke soorten er zijn waargenomen tijdens veldbezoek, 

welke soorten voorkomen in de omgeving, welke soorten worden verwacht in het plangebied, en welke 

effecten (mogelijk) aan de orde zijn. 

 

 

5.1 Gebiedsbescherming 

 
5.1.1 Natura 2000 

Het plangebied ligt op minimaal 10,5 kilometer afstand van gronden die tot Natura 2000 gebied Ulvenhoutse 

Bos behoren. Op onderstaande afbeelding wordt de ligging van Natura 2000 gebieden in de omgeving van 

het plangebied weergegeven. De ligging van het plangebied wordt met een rode cirkel aangegeven. Natura 

2000 gebieden zijn blauw-gestreept aangegeven. 

 

 
Natura 2000 gebieden. De afstand tussen het plangebied en Natura 2000 is met een pijl aangegeven. Bron: Atlasleefomgeving. 

 

 5. BESCHERMDE NATUURWAARDEN 
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Doordat het plangebied buiten het Natura 2000 gebied ligt kunnen alleen effecten optreden als gevolg van 

externe werking. Ten aanzien van Natura 2000 gebieden dient er o.a. zekerheid geboden te worden 

betreffende het niet optreden van een verslechtering van de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de 

habitats van soorten. Gezien de aard en omvang van het voornemen, de locatie, de effectafstand tot Natura 

2000 gebieden en het effectbereik, zijn externe effecten op voorhand uit te sluiten. Een Aerius berekening 

kan dit staven. 
 

 5.1.2 Natuurnetwerk Nederland 
Het plangebied ligt op minimaal 140 meter afstand van gronden die tot het Natuurnetwerk Nederland 

behoren. Op onderstaande afbeelding wordt de ligging van het Natuurnetwerk Nederland in de omgeving 

van het plangebied weergegeven. De ligging van het plangebied wordt met een rode cirkel aangegeven. De 

NNN gebieden in de kleur bruin. 

 

 
Natuur Netwerk Nederland gebieden. De afstand tussen het plangebied en NNN is met een pijl aangegeven. Bron: Kaartbank Brabant. 

 
In of in de directe nabijheid van een NNN-gebied zijn geen ontwikkelingen toegestaan die de ‘wezenlijke 

kenmerken of waarden’ aantasten. Het plangebied ligt niet in, of direct aangrenzend aan het NNN-gebied. 

De significante aanpassing van en negatieve effecten door externe werking op de wezenlijke kenmerken en 

waarden van de NNN zijn, gezien de omvang, de aard, het effectbereik en de locatie van het voornemen, op 

voorhand uit te sluiten.  

 
5.1.3 Conclusie 

Het plangebied behoort niet tot het Natuurnetwerk Nederland of Natura 2000 gebied. Vanwege de ligging 

buiten het Natuurnetwerk Nederland, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke consequenties.  

Het is niet aannemelijk dat de voorgenomen activiteiten een negatief effect hebben op 

instandhoudingsdoelen van Natura 2000 gebied. Een toets met compensatieplicht is daarmee niet aan de 

orde. 
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5.2 Soortenbescherming 

 
5.2.1 Flora 

Volgens de NDFF, projectnummer 2022-BE-0283 Zundertseweg d.d. 8 maart 2022, is er 1 beschermde 

plantensoort waargenomen binnen een straal 5 kilometer van het plangebied. Deze plant staat op de rode 

lijst en is sinds 1 januari 2017 wettelijk beschermd. Deze beschermde plantensoort is te vinden in de 

onderstaande tabel. 

 
Soort Afstand 

plangebied 

Habitat 

Drijvende 

waterweegbree 

5 km helder, voedselarm tot matig voedselrijk, zwak zuur water 

 
Het plangebied bestaat naast de bebouwing en verharding uit een gecultiveerde tuin en biedt vanwege de 

inrichting, het beheer en gebruik geen geschikt habitat voor beschermde plantensoorten.  

 

Conclusie  

Vanwege het ontbreken van geschikte habitats is het voorkomen van beschermde plantensoorten in het 

plangebied uit te sluiten. De oppervlakte van de te verwijderen vegetatie is te klein om te vallen onder 

houtopstanden. Een nadere toetsing voor houtopstanden is daarom niet nodig. 

 

5.2.2 Zoogdieren 
Volgens de NDFF zijn er 16 zoogdiersoorten aangetroffen binnen een straal van 5 kilometer rond het 

plangebied. Hiertoe behoren 6 vleermuissoorten, 4 marterachtigen en 6 overige soorten. 

 

Vleermuizen 

Alle soorten vleermuizen vallen onder de groep strikt beschermde soorten. Dit betekent dat ze beschermd 

zijn tegen verstoring van vaste rust- en verblijfplaatsen. Onder deze vaste rust- en verblijfplaatsen wordt 

verstaan: ‘het gehele systeem waarvan een populatie gebruik maakt tijdens de jaarcyclus van de soort’.  

Dit houdt in dat niet alleen verblijfplaatsen, maar ook belangrijke verbindingen hiertussen (vlieg- en 

foerageerroutes) beschermd zijn. Voor alle vleermuissoorten geldt geen vrijstelling of ontheffingsverlening 

indien het puur gaat om een ruimtelijke ontwikkeling en inrichting. De checklist vleermuisprotocol 2021 

geeft voor gebouwen de volgende drie aandachtspunten: Zijn er potentieel aanwezige ruimtes voor winter-, 

kraam-, zomer- en paarverblijfplaatsen, zijn er sporen van aanwezigheid en is er sprake van een 

foerageergebied? De vleermuissoorten die volgens het NDFF zijn waargenomen binnen een straal van 5 

kilometer zijn te vinden in de onderstaande tabel. 

 
Vleermuis soort Afstand 

plangebied 

Habitat en bescherming 

Gewone 

dwergvleermuis 

5 km Vooral bebouwing, strikt beschermd 

Gewone 

grootoorvleermuis 

5 km Soms bebouwing, soms bomen, strikt beschermd 

Grijze 

grootoorvleermuis 

5 km Vooral bebouwing, strikt beschermd 

Laatvlieger 5 km Vaak bebouwing, strikt beschermd 

Rosse vleermuis 5 km Vooral bomen, strikt beschermd 

Ruige dwergvleermuis 5 km Vooral bomen, strikt beschermd 

 

Het plangebied is beoordeeld op de geschiktheid als vleermuishabitat. Er zijn vleermuizen die in bomen hun 

verblijfplaatsen onderhouden en soorten die in gebouwen verblijven. 

In het plangebied zijn geen bomen met geschikte stamdiameter, holtes, gaten of loshangende schors waarin 

vleermuizen mogelijk verblijfplaatsen kunnen hebben.  
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Vleermuisverblijfplaatsen in bebouwing kunnen aangetroffen worden onder dakpannen, tussen 

dakbeschot, boeiboorden, onder gevelbekleding, in spleten en kieren in muren of in de spouw door open 

stootvoegen.  

Het plangebied biedt mogelijk geschikte verblijfplaatsen voor vleermuizen. In het oostelijke gebouw kunnen 

gebouw bewonende vleermuizen verblijven in nauwe ruimtes zoals de spouwmuur, tussen de dakpannen en 

het dakbeschot, achter dakranden en onder loodslabben. Het westelijke gebouw is grotendeels gesloopt 

waardoor er te veel tocht aanwezig is in het gebouw om een geschikte verblijfplaats voor vleermuizen te 

vormen.  

 

     
Kier langs kozijn             Ruimte onder dakpannen 

 

Vleermuizen oriënteren zich op lijnvormige elementen in het landschap zoals bomenlanen, kanalen of 

houtwallen, om zich te verplaatsen van verblijfplaats naar foerageergebieden. In het plangebied zelf zijn 

geen lijnvormige elementen aanwezig die kunnen dienen als vliegroute voor vleermuizen. De bomenrijen 

aan de Zundertseweg en het Galgepad zouden gebruikt kunnen worden als vliegroute. Foeragerende 

vleermuizen in (de omgeving van) het projectgebied zouden voor kunnen komen.  

Alle structuren waren goed toegankelijk en visueel goed te onderzoeken.  

 

 Marterachtigen 

Marterachtigen hebben voor hun overleving drie zaken nodig: dekking, verbinding en rustplaatsen. Deze 

dieren zijn vooral ’s nachts actief waardoor het fysiek aantreffen van individuen tijdens een veldbezoek zeer 

onwaarschijnlijk is. Bij onderzoek naar marters wordt daarom vooral gekeken naar sporen van de 

aanwezigheid van marters. De aanwezigheid van de marterachtigen verraad zich vaak door uitwerpselen, 

prooiresten en stank. De marterachtigen die volgens het NDFF aanwezig kunnen zijn binnen een straal van 5 

kilometer rond het plangebied zijn te vinden in de onderstaande tabel.  

 

Marter soort Afstand 

plangebied 

Bescherming 

Boommarter 5 km Beschermd 

Bunzing 5 km Beschermd 

Steenmarter 5 km Beschermd 

Wezel 5 km Beschermd 

 

Boommarter  

De schuilplaats van de boommarter bestaat meestal uit een holle boom, de nestplek evenzeer en hun 

leefgebied bestaat doorgaans uit bos. Zowel loof- als naaldbos en gemengd bos, jong en oud. Toch wagen ze 

zich ook buiten bosgebieden, maar bomen zijn nooit ver weg. De dieren leven solitair en kunnen goed 

zwemmen. ’s Nachts legt een boommarter 2 tot 20 kilometer af.  

 

Bunzing 
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Doordat ze niet kieskeurig zijn wat betreft hun voedsel, komen bunzings voor in vele verschillende 

landschapstypen. Ze komen vooral voor in bebost laagland nabij water, waaronder rivieroevers en 

moerassen. In de winter worden bebouwde gebieden opgezocht en is de bunzing te vinden in de buurt van 

boerderijen. Deze zoogdieren verplaatsen zich vooral via lijnvormige landschapselementen zoals hagen die 

tot aan de grond komen (geen opgesnoeide hagen) of greppels, en vinden er hun voedsel. 

Landschapselementen in een geschikt habitat voor kleine marterachtigen zijn o.a. struwelen, hoge 

graslandvegetatie, houtstapels, holle bomen, houtwallen, takkenrillen of stapels stenen of puin. Voor de 

bunzing is water in de nabijheid van belang.   

 

Steenmarter 

De steenmarter is een soort van steenachtige biotopen en schuilplaatsen. De soort komt met name voor aan 

de rand van dorpen en steden, maar is ook te vinden nabij boerderijen en kleinschalige 

cultuurlandschappen. De steenmarter vindt vaste verblijfplaatsen in oude schuurtjes met weinig menselijke 

activiteit of woningen met toegankelijke zolder-, en of kruipruimten. 

 

Wezel 

De wezel zoekt graag dekking op, bijvoorbeeld bij bosschages, houtstapels of heggen. Ook bewonen ze vaak 

oude holen van muizen, ratten en konijnen die bekleed wordt met veren of haren van prooidieren. Goede 

schuilmogelijkheden en de aanwezigheid van voldoende geschikt voedsel zijn de enige eisen die de wezel 

aan zijn omgeving stelt.  

 

Er zijn geen geschikte ingangen voor marterachtigen om het oostelijke gebouw te betreden. Daarnaast is het 

westelijke gebouw in het plangebied te open om voldoende beschutting te geven aan marters, waardoor er 

geen schuilplaatsen voor marterachtigen aanwezig kunnen zijn in het plangebied. Zodoende is het 

uitgesloten dat het plangebied een belangrijk onderdeel vormt van het leefgebied van marterachtigen. 

Tijdens het veldbezoek is gelet op sporen van aanwezigheid van marterachtigen. Landschapselementen die 

het plangebied tot een geschikt leefgebied maken voor marterachtigen ontbreken. De aanwezigheid van 

grote marterachtigen verraad zich vaak door uitwerpselen, prooiresten en stank. Tijdens het veldbezoek is 

gelet op sporen van aanwezigheid van voornoemde marterachtigen. Er zijn geen aanwijzingen gevonden die 

duiden op aanwezigheid van deze. 

 

Overige beschermde soorten 

De overige beschermde soorten omvatten voor knaagdieren en algemeen voorkomende soorten. Sommige 

van deze soorten zijn beschermd, maar een aantal van deze soorten vallen er in de provincie Noord-Brabant 

tot de vrijgestelde soorten. Voor soorten uit deze categorie betekent dat bij ruimtelijke ontwikkeling er geen 

ontheffing hoeft te worden gevraagd en dat rust- of verblijfplaatsen verwijderd mogen worden, wanneer 

geen andere bevredigende oplossing bestaat. Het is echter wel noodzakelijk om voldoende zorg te dragen 

voor de aanwezige individuen en al het redelijkerwijs mogelijke dient gedaan te worden om het doden van 

individuen te voorkomen. In de onderstaande tabel zijn de overige beschermde zoogdiersoorten te vinden 

die volgens het NDFF zijn waargenomen binnen een straal van 5 kilometer rond het plangebied. 

 
Overige soort Afstand 

plangebied 

Bescherming 

Damhert 5 km  Beschermd 

Eekhoorn 1 km Beschermd 

Egel 1 km Vrijgesteld 

Haas 1 km Vrijgesteld 

Konijn 1 km Vrijgesteld 

Rosse Woelmuis 5 km Vrijgesteld 

 
Het plangebied is door de ligging en inrichting geen essentieel onderdeel van het leefgebied voor het 

damhert. Er zijn geen eekhoornnesten waargenomen in en rondom het plangebied. Het is daardoor uit te 

sluiten dat het plangebied essentieel onderdeel is van de habitat van een eekhoorn. Het is zeer aannemelijk 

dat er een enkel individu van een beschermde soort in de planlocatie kan worden aangetroffen, zoals egel, 
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konijn of woelmuis. Deze soorten zijn weliswaar beschermd, maar behoren in de provincie Noord-Brabant 

tot de vrijgestelde soorten.  

 

Conclusie 

Het slopen van de woning heeft mogelijk tot gevolg dat verblijfplaatsen van vleermuizen worden vernietigd 

en dat individuen worden verstoord. Verblijfplaatsen van vleermuizen zijn jaarrond beschermd; het 

verstoren en vernietigen is een overtreding van de Wet natuurbescherming. 

In de omgeving van het plangebied is en blijft voldoende geschikt foerageergebied aanwezig voor 

vleermuizen. De werkzaamheden hebben geen significant negatief effecten op foerageergebieden van 

vleermuizen.  

 

In het plangebied komen geen marterachtigen voor. Daarnaast is het uit te sluiten het plangebied onderdeel 

is van de essentiële leefomgeving van herten en eekhoorns. Het is mogelijke dat er een enkele individu van 

een vrijgestelde soort aanwezig is in het plangebied. De zorgplicht is altijd van kracht. Tijdens het 

veldbezoek zijn geen beschermde zoogdieren waargenomen. 

 

 

5.2.3 Vogels 
In de Wet natuurbescherming worden alle broedende vogels strikt beschermd op grond van de Vogelrichtlijn 

waardoor alle bewoonde nesten in het broedseizoen vallen onder de bescherming van deze wet.  

De Wet natuurbescherming hanteert geen standaardperiode voor het broedseizoen, maar voor de 

volledigheid wordt vaak gesproken van half maart tot half juli. Van belang is of een broedgeval aanwezig is, 

ongeacht de periode. Men dient daarom gedurende kap- en sloopwerkzaamheden rekening te houden met 

het broedseizoen van vogels. Overtreding van verbodsbepalingen ten aanzien van vogels wordt voorkomen 

door bepaalde werkzaamheden buiten het broedseizoen uit te voeren. Van een aantal vogelsoorten worden 

de nesten ook buiten het broedseizoen beschermd. De zogenaamde ‘Jaarrond beschermde 

verblijfplaatsen’. Als deze nesten door een ruimtelijke ontwikkeling verdwijnen, kan afhankelijk van de soort 

die het nest gebruikt, een ontheffingsaanvraag noodzakelijk zijn. De bescherming van vogels kan worden 

opgedeeld in 5 categorieën.  

  

Categorie 1-4 

De eerste 4 categorieën betreffen vogels welke zeer honkvast broeden en (1-4) of welke zelf niet of 

nauwelijks in staat zijn om een eigen nest te bouwen (4). De vogelsoorten die volgens het NDFF zijn 

waargenomen in een straal van 5 kilometer rond het plangebied zijn te vinden in de onderstaande tabel.  

 
Soort Afstand 

plangebied 

Bescherming categorie* en habitat 

Boomvalk 1 km 4, boom bewonend 

Buizerd 1 km 4, boom bewonend 

Gierzwaluw 1 km 2, gebouw bewonend 

Grote gele kwikstaart 5 km 3, boom of gebouw bewonend 

Havik 1 km 4, boom bewonend 

Huismus 1 km 2, gebouw bewonend 

Kerkuil 5 km 3, gebouw bewonend 

Ooievaar 5 km 3, boom of gebouw bewonend 

Ransuil 5 km 4, boom bewonend 

Roek 5 km 2, boom bewonend 

Slechtvalk 5 km 3, gebouw bewonend 

Sperwer 1 km 4, boom bewonend 

Steenuil 1 km 1, gebouw bewonend 

Wespendief 5 km 4, boom bewonend 

Zwarte wouw 5 km 4, boom bewonend 
* Op de volgende categorieën gelden de verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming het gehele seizoen: 
1. Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het broedseizoen in gebruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats. 
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2.Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van 

bebouwing of biotoop. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar. 
3. Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of 

afhankelijk van bebouwing. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar. 

4. Vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks in staat zijn een nest te bouwen. 

 
Gierzwaluw 

De gierzwaluw is voor zijn voortplanting bijna uitsluitend gebonden aan menselijke bewoning en daarom 

komt hij in de zomer veelal in grotere dorpen en steden voor. Het plangebied ligt buiten de bebouwd kom 

waardoor de bebouwing niet aantrekkelijk is voor gierzwaluwen om te nestelen. Het is daarom met 

zekerheid uit te sluiten dat er geen gierzwaluwen aanwezig zullen zijn in het plangebied.  

 

Uilen 

Steenuil en kerkuil schuwen de menselijke omgeving niet en broeden ook onder daken en op zolders van 

huizen, loodsen en schuren, maar waarbij de aanwezigheid van geschikt foerageergebied in de directe 

omgeving noodzakelijk is. Nest- en rustplaatsen van steenuil en kerkuil zijn jaarrond beschermd. Binnen het 

plangebied ontbreekt het volledig aan geschikte ingangen voor uilen om nestplaatsen te vinden.  

Tevens is er uitgekeken naar sporen van aanwezigheid van kerkuil en steenuil zoals braakballen, krijtsporen 

tegen muren of rui veren. Er zijn geen sporen van aanwezigheid van uilen aangetroffen.   

 

Huismus 

Vanwege de beperkte actieradius (enkele honderden meters) van Huismus (Baijens et al. 2005) zijn drie 

essentiële onderdelen van het leefgebied van belang voor de Huismus: nestlocatie, habitat met 

voedselaanbod en beschutting. Alle voorzieningen dienen dichtbij elkaar te liggen. Bij voorkeur binnen een 

straal van enkele honderden meters van het plangebied. Er zijn tijdens het veldbezoek geen huismussen 

gezien. Het pannendak van het oostelijke gebouw is wel geschikt als nestlocatie voor huismussen waardoor 

het niet uit te sluiten is dat huismussen tijdens het broedseizoen gebruikt maken van het plangebied als 

nestlocatie.  

 

De foerageermogelijkheden en eventuele nestmogelijkheden ter plekke voor de huismus zullen naar 

verwachting niet afnemen met het slopen van de gebouwen. Er zijn voldoende groenstructuren aanwezig in 

de omgeving van het plangebied.   

 

Ooievaar, roek en grote gele kwikstaart  

Als carnivoor eet de ooievaar een breed scala aan dierlijke prooien, inclusief insecten, vissen, amfibieën, 

reptielen, kleine zoogdieren en kleine vogels. Hij pakt het meeste voedsel van de grond, tussen lage 

vegetatie en uit ondiep water. Het is een monogame broeder, maar vormt geen paar voor het leven. Het 

paar bouwt een nest bestaande uit grote takken, dat soms jaren wordt gebruikt.  

Het leefgebied van de roek is open akker- en weideland, afgewisseld met bomen, bosjes, bomenrijen en 

heggen. De vogel gedijt goed in menselijk cultuurland als hij niet wordt bejaagd. Vooral de aanwezigheid van 

akkers is gunstig. Roeken hebben voorkeur voor hoge bomen, bij voorkeur niet in een bos maar een losse 

opstand. Het boomtype maakt niet zoveel uit. Als in het voorjaar de boomkruinen nog kaal zijn, zijn alle 

nesten van een roekenkolonie goed zichtbaar.   

In het voorjaar en 's zomers is de grote gele kwikstaart te vinden in de buurt van waterstroompjes, vooral in 

de bergen en heuvels. De vogel nestelt in holten in de buurt van water. 's Winters bevinden ze zich bij 

lagergelegen water en aan de kust. Geen van de biotopen van genoemde vogelsoorten komt echter voor in 

het plangebied waardoor het voorkomen van deze drie uitgesloten kan worden. 

 

Roofvogels 

De habitat van roofvogels bestaat, afhankelijk van de soort, uit een bos of een grote (half)open vlakte waar 

de vogels kunnen jagen. Daarnaast hebben ze in hun leefgebied een geschikte boom nodig waarin een nest 

gebouwd kan worden. In het plangebied is geen bos of open vlakte aanwezig. Daarnaast zijn er geen nesten 

van roofvogelsoorten aangetroffen in de bomen. Het is dus uit te sluiten dat het plangebied onderdeel is van 

de habitat van een boom bewonende roofvogelsoort. De slechtvalk broedt bij voorkeur in hoge gebouwen 

(>4 verdiepingen). Er is voor de slechtvalk geen geschikte habitat aanwezig in het plangebied.  

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Voortplanting_(biologie)
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Categorie 5 

Categorie 5- soorten zijn alleen jaarrond beschermd als zwaarwegende feiten of ecologische 

omstandigheden dat rechtvaardigen. In het algemeen geldt niet zozeer de bescherming van de nestplek zelf, 

maar meer de schaarste van dit type nestgelegenheid. Het betreft voornamelijk holenbroeders of vogels die 

een groot nest bouwen als zwarte kraai of ekster, waarvan enkele andere soorten vogels gebruik maken die 

niet in staat zijn om zelfstandig een nest te bouwen. (bijv. ransuil, torenvalk en boomvalk). Tijdens het 

veldbezoek zijn uit deze categorie geen nesten in bomen in het plangebied aangetroffen. Ook zijn geen 

bomen met geschikte holtes aanwezig. 

 

Overige Vogelrichtlijnsoorten  

In het plangebied zijn mogelijkheden voor nestgelegenheid voor overige vogelrichtlijnsoorten waarvan de 

nesten alleen gedurende het broedseizoen beschermd zijn. Er is in de omgeving van het plangebied veel 

geschikt opgaand groen aanwezig waarin algemene vogelrichtlijnsoorten broedgelegenheid vinden. Onder 

het dak zijn geschikte nestlocatie aanwezig voor algemene vogelsoorten, zoals de spreeuw. 

 

Conclusie  

In het plangebied zijn verschillende gebouwen aanwezig. In het oostelijke gebouw zijn mogelijkheden voor 

huismussen om nestgelegenheid te vinden onder het dak. Er zijn tijdens het veldbezoek geen nesten in 

bomen waargenomen waarvan beschermde soorten gebruik kunnen maken. De groenstructuren rondom 

het plangebied bieden schuil- en foerageer mogelijkheden voor kleine vogelsoorten, zoals de huismus.  

Indien deze vegetatie in het plangebied wordt verwijderd, zijn er nog voldoende schuil en 

foerageermogelijkheden aanwezig in de omgeving van het plangebied. Als het verwijderen van deze bomen 

en struiken buiten het broedseizoen plaatsvindt, wordt voorkomen dat er negatieve effecten optreden ten 

aanzien van algemeen voorkomende vogelsoorten. 

 

Er zullen geen vaste rust- en verblijfplaatsen van gierzwaluwen, uilen of roofvogels verloren gaan. Er zijn 

mogelijk huismussen in het plangebied aanwezig welke nestgelegenheid kunnen vinden onder het dak van 

het oostelijke gebouw. Nader onderzoek is nodig om te bepalen of er daadwerkelijk huismussen nestleen in 

het plangebied. 

 

De aanwezigheid van algemene broedende vogelsoorten als vink en merel is bijna nooit uit te sluiten omdat 

deze soorten in struiken en onder kleine afdakjes als een uitstekende dakrand kunnen broeden. Een 

negatief effect op deze soorten is echter betrekkelijk eenvoudig te voorkomen door buiten het broedseizoen 

te werken. 

 

De planlocatie was visueel goed te onderzoeken.  

 

5.2.4 Amfibieën, reptielen, vissen, vlinders en libellen 
 

Amfibieën, vissen en reptielen 

Amfibieën, reptielen en vissen zijn gedurende een groot deel van hun leven afhankelijk van waterstructuren. 

Vooral tijdens het voortplantingsseizoen is het erg belangrijk om waterstructuren in plangebieden te 

onderzoeken op de aanwezigheid reptielen en amfibieën die de waterstructuren als voortplantingslocatie 

gebruiken. Hierbij gaat het bij amfibieën en reptielen om een waterstructuur van maximaal 1,5 meter diep. 

De soorten die volgens het NDFF zijn waargenomen in een straal van 5 kilometer rond het plangebied zijn te 

vinden in de onderstaande tabel. 

 
Soort Afstand 

plangebied 

Soortgroep en bescherming 

Alpenwatersalamander 5 km Amfibieën, beschermd 

Bastaardkikker 5 km Amfibieën, beschermd 

Heikikker 5 km Amfibieën, beschermd 

Kamsalamander 5 km Amfibieën, beschermd 

Gladde slang 5 km Reptielen, beschermd 
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Hazelworm 5 km Reptielen, beschermd 

Levendbarende 

hagedis 

5 km Reptielen, beschermd 

 
De aanwezigheid van deze beschermde soorten is uit te sluiten. Beschermde amfibie- of vissoorten zullen 

geen gebruik maken van het plangebied als voortplantingsgebied, de ontwikkeling is land gebonden en er 

zullen geen waterstructuren worden aangetast. In theorie zou het mogelijk zijn dat er in het plangebied 

enkele algemene amfibiesoorten, zoals de bruine kikker of gewone pad in landfase voorkomen. Hoewel 

deze soorten beschermd zijn, worden ze niet bedreigd in hun voorkomen en staan ze vermeld als 

vrijgestelde soorten in de provincie Noord-Brabant. Voor het opzettelijk doden of vangen en voor het 

opzettelijk beschadigen of vernielen van vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen wordt vrijstelling 

verleend als de handeling verband houdt met ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden. Dit is hier 

van toepassing. Het is echter wel noodzakelijk om voldoende zorg te dragen voor de aanwezige individuen 

en al het redelijkerwijs mogelijke dient te worden gedaan om het doden van individuen te voorkomen. De 

ingreep leidt niet tot een overtreding van de Wet natuurbescherming voor deze soortengroepen. Nader 

onderzoek is niet noodzakelijk. 

 

Vlinders en libellen 

Volgens de NDFF zijn er 1 libellensoort, 1 dagvlindersoort en 1 nachtvlindersoort waargenomen binnen een 

straal van 5 kilometer rond het plangebied. Deze soorten zijn te vinden in de onderstaande tabel. 

 
Soort Afstand 

plangebied 

Soortgroep en habitat 

Bosbeekjuffer 5 km Libellen, bosbeken 

Grote vos 1 km Dagvlinders, vochtige open bossen, waardplant: Iep, kers en 

wilgen 

Teunisbloempijlstaart 1 km Nachtvlinder, vochtige bossen en bosranden, waardplant: 

teunisbloem, wilgenroosje, basterdwederik en kattenstaart 

 
In het plangebied ontbreken specifieke biotopen en waardplanten voor beschermde libellen en dagvlinders. 

Er zouden wel algemene vlindersoorten in het plangebied voor kunnen komen zoals klein koolwitje, 

boomblauwtje en citroenvlinder. 

 

Overige soorten 

Er zijn in een straal van vijf kilometer om het plangebied geen waarnemingen van overige beschermde 

soorten. Overige beschermde soorten insecten zijn afhankelijk van bijzondere habitattypen als oude 

(eiken)bossen met boomholtes en rottend hout, of onvervuilde, voedselarme wateren met specifieke 

vegetaties. Deze biotopen zijn niet aanwezig in het plangebied en de directe omgeving.  

 

Conclusie  

In het plangebied is geen geschikt leefgebied voor beschermde dagvlinders en libellen en deze zijn tijdens 

het veldbezoek ook niet waargenomen. Het voorkomen van beschermde dagvlinders en libellen kan 

uitgesloten worden. Ook voor overige soorten ongewervelden zoals beschermde kevers, kreeften of slakken 

vormt het plangebied geen geschikt habitat. Het plangebied biedt uitsluitend leefgebied voor algemene 

vlinder- en (zwervende) libellensoorten en overige algemene soorten ongewervelden. Door het ontbreken 

aan oppervlaktewater in het plangebied is het voorkomen van beschermde vissoorten uit te sluiten. 
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Zoals beschreven betreft de onderhavige ecologische quickscan een momentopname van de actuele 

situatie. 

 

 

6.1 Resultaten 
Op basis van de uitgevoerde quickscan wordt geconcludeerd dat er mogelijk verblijf- en nestplaatsen van 

respectievelijk vleermuizen en huismussen in het plangebied voorkomen. Nader onderzoek is nodig om te 

bepalen of er een overtreding van de Wet natuurbescherming met betrekking tot gebouw bewonende 

vleermuizen en de huismus zou worden begaan door de sloop van twee gebouwen in het plangebied. Voor 

andere soorten zijn er geen overtredingen te verwachten ten aanzien van de Wet natuurbescherming.  

 

Door de locatie buiten de bebouwde kom en de vele groenstructuren in de nabijheid van het plangebied kan 

de omgeving van het plangebied veel biodiversiteit bevatten. In de voorgenomen ontwikkeling kan deze 

biodiversiteit toenemen mist er natuurinclusief wordt gebouwd. In de tuinen van de toekomstige woningen 

kunnen door de aanleg van vegetatie schuil- en foerageerlocaties ontstaan voor verschillende diersoorten. 

In de toekomstige bebouwing kunnen er vleermuiskasten en nestkasten voor vogels worden opgenomen 

zodat ook gebouw bewonende soorten gebruikt kunnen (blijven) maken van het plangebied. 

 

  

6.2 Advies en aanbevelingen 
 

Nader onderzoek 

Op basis van het veldonderzoek en de analyse van de bestaande situatie kan het voorkomen van gebouw 

bewonende vleermuissoorten en huismussen niet worden uitgesloten. Hierdoor wordt dan ook aanbevolen 

om een nadere inventarisatie door middel van extra veldonderzoek uit te voeren. Op basis van de resultaten 

van het onderzoek kan worden bepaald welke effecten optreden, of een ontheffing van de Wet 

natuurbescherming noodzakelijk is en welke mitigerende maatregelen genomen dienen te worden. Het 

nader onderzoek wordt toegelicht in paragraaf 6.3 en 6.4. 

 

Wet natuurbescherming 

o Nader onderzoek is nodig om te bepalen of er door de voorgenomen ontwikkeling een overtreding 

plaatsvindt van de Wet natuurbescherming. 

o Voor alle beschermde, inheemse (ook de algemeen voorkomende) vogelsoorten geldt vanuit de 

Wet natuurbescherming een verbod op handelingen die nesten, vaste rust-of verblijfsplaatsen of 

eieren beschadigen of verstoren. In de praktijk betekent dit dat verstorende werkzaamheden alleen 

buiten het broedseizoen uitgevoerd mogen worden (15 maart - 15 juli). Van belang is of een 

broedgeval verstoord wordt, ongeacht de datum. Werkzaamheden binnen het broedseizoen zijn 

mogelijk indien is vastgesteld dat er met de werkzaamheden geen nesten van broedvogels worden 

verstoord. 

o In de nabije omgeving van het plangebied komen geen Natura 2000 gebieden voor. Ook effecten op 

het Natuurnetwerk Nederland zijn er niet. Een nadere toetsing is dus niet aan de orde. 

o In het kader van de zorgplicht dient men tijdens de uitvoering van werkzaamheden alert te zijn op 

aanwezige fauna en daarbij, indien noodzakelijk, mitigerende maatregelen te treffen. 

 

Aanbevelingen 

Bij onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld indien een soort die niet in de quickscan wordt 

genoemd in het terrein wordt geconstateerd bij aanvang van de werkzaamheden, dient hier passend op te 

 6. RESULTATEN EN ADVIES 
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worden gereageerd. Het is hierbij nodig om contact op te nemen met een ter zake kundige en een maatregel 

toe te passen, zodat de wet niet wordt overtreden. 

Door de voorgenomen werkzaamheden bestaat de kans dat holen van algemene soorten als konijn, egel en 

diverse muizensoorten worden vergraven. De volgende maatregelen zijn nodig om rekening te houden met 

deze soorten: 

• Indien er verstoring plaatsvindt, dient er een passende vluchtroute beschikbaar te zijn. Dit geldt in 

het bijzonder voor vogels en grondgebonden zoogdieren (zoals muizen en egels). 

• Werk vanaf één zijde en bij voorkeur van een drukke naar een rustige locatie toe, zoals een open 

veld of ruigte. Werk ook op een aangepast tempo, zodat dieren kunnen vluchten.  

• Kunstmatige verlichting werkt verstorend op zoogdieren en andere fauna. Werk daarom niet tussen 

zonsondergang en zonsopkomst.  

• Voorkom of beperk daarnaast de toepassing van kunstlicht en de verstrooiing van licht buiten de 

projectlocatie. Voorkom ook het direct schijnen op wateroppervlakken of groenelementen, zoals 

bosschages en ruigtes (met name voor vleermuizen).  

Gelet op de algemene zorgplicht dienen voorafgaand aan de werkzaamheden alle maatregelen te worden 

getroffen om nadelige gevolgen voor flora en fauna zoveel mogelijk te voorkomen, beperken of ongedaan te 

maken. Dit geldt altijd en voor alle planten- en diersoorten.  

 

Natuurinclusief bouwen 

Diverse fauna soorten staan onder druk door steeds verder afnemende broed- en nestgelegenheid. 

Natuurinclusief bouwen is een verzamelterm voor tal van maatregelen en manieren om natuur te integreren 

bij de bouw van woningen, kantoren en andere gebouwen. Natuurinclusief bouwen bevordert de 

biodiversiteit en ons leefklimaat. 

 

Vogelbescherming Nederland heeft een checklist ontwikkeld, waarmee iedere bouwonderneming zijn 

projecten en de directe omgeving natuurvriendelijker kan maken (www.checklistgroenbouwen.nl). 

Daarnaast zijn er op de website www.bouwnatuurinclusief.nl veel tips om natuurinclusief te bouwen.  

Voor de ontwikkeling van het plangebied Zundertseweg 38 raden wij de volgende natuurinclusieve 

maatregelen aan: 

o Bij de aanleg van groenstructuren in het plangebied worden bij voorkeur inheems (streekeigen) 

groen aangeplant. Groei en bloei van deze planten en de momenten waarop rupsen, bijen of vogels 

sterk van hun blad, nectar en stuifmeel afhankelijk zijn, zijn op elkaar afgestemd. Dit is een 

belangrijk verschil met uitheemse soorten, die vaak eerder en te vroeg uitlopen/bloeien. De 

voorkeur gaat uit naar en bes- en nootdragende struiken zoals sporkehout (vuilboom), Gelderse 

roos, wilde kardinaalsmuts, lijsterbes, hondsroos, sleedoorn of hazelaar. Deze zijn ten gunste van 

foerageerfuncties voor vogels, maar ook kleine knaagdieren, insecten en insecteneters zoals 

vleermuizen zullen hiervan profiteren. Huismussen zullen schuilgelegenheid vinden in stekelige 

struiken zoals bijv. (groenblijvende) hulst of meidoorn.  Lindebomen trekken tijdens hun relatief 

lange bloeitijd grote aantallen insecten aan, en dus ook eerdergenoemde insecteneters.  

 
   

6.3 Toelichting op nader onderzoek vleermuizen 
 
Vleermuizen; geplande ontwikkeling, effecten op vleermuizen en mogelijk vervolgscenario 

 

Het is niet uit te sluiten dat er vaste rust- en verblijfplaatsen voor vleermuizen aanwezig zijn in het te slopen 

(oostelijke) bedrijfsgebouw aan de Zundertseweg 38 te Etten-Leur. Alle vleermuissoorten zijn strikt 

beschermd. Tijdens de werkzaamheden kunnen aanwezige vleermuizen verstoord worden, gewond raken of 

mogelijk gedood worden. Nader onderzoek is noodzakelijk om de verblijfsfuncties die het gebouw kan 

vervullen voor vleermuizen vast te stellen, dan wel uit te sluiten. 

  

Het nader onderzoek naar vleermuizen dient uitgevoerd te worden conform het op dat moment geldende 

vleermuisprotocol. Het Vleermuisprotocol is een door de Gegevensautoriteit Natuur (GaN) en het Netwerk 

Groene Bureaus goedgekeurde methodiek. Het protocol heeft tot doel het belang van de functies van 

http://www.checklistgroenbouwen.nl/
https://bouwnatuurinclusief.nl/
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gebieden voor soorten vleermuizen effectief en efficiënt vast te stellen voor de Wet natuurbescherming. Het 

is een hulpmiddel voor deskundige vleermuisonderzoekers en de beoordelaars van vleermuisonderzoek om 

te bepalen wat een juridisch redelijke onderzoeksinspanning is voor een specifieke locatie. Het protocol is 

opgesteld om het onderzoek voor de Wet natuurbescherming optimaal te laten verlopen. Wanneer het 

protocol in essentie is gevolgd, bestaat grote mate van juridische zekerheid dat voldaan is aan een 

wettelijke en maatschappelijk verantwoorde inspanning om na te gaan of soorten en functies van gebieden 

in het geding zijn.  

 

Als de functies van het plangebied voor vleermuizen in beeld gebracht zijn en er negatieve effecten door de 

werkzaamheden te verwachten zijn, kunnen passende mitigerende/compenserende maatregelen 

voorgesteld worden. Door de te nemen maatregelen kunnen overtredingen van verbodsbepalingen uit de 

Wet natuurbescherming worden vermeden. Dit betekent dat er geen dieren gedood, verwond of actief 

verstoord mogen worden en dat in geval van significant belangrijke verblijfplaatsen deze tijdig op een goede 

manier vervangen dienen te worden. De ecologische functie die het plangebied mogelijk voor de 

betreffende populatie vervult moet onverminderd blijven bestaan. Om te voorkomen dat dieren gedood, 

verwond of actief verstoord worden, kunnen o.a. de volgende maatregelen nodig zijn:  

• Werkzaamheden uitvoeren buiten de kwetsbare perioden.   

• Alternatieve verblijfplaatsen aanbieden, ruim voordat de sloop gaat plaatsvinden.   

• Bij het verdwijnen van een verblijfplaats kunnen inpandige voorzieningen worden gerealiseerd in 

de nieuwbouw, zodat deze geschikt is voor vleermuizen om in te verblijven.   

 

6.4 Toelichting op nader onderzoek huismussen 
 
Huismussen; geplande ontwikkeling, effecten op huismussen en mogelijk vervolgscenario 

 

Ook is het niet uit te sluiten dat er nesten van huismussen aanwezig zijn in het te slopen (oostelijke) 

bedrijfsgebouw aan de Zundertseweg 38 te Etten-Leur. Nesten van huismussen, inclusief hun functionele 

leefgebied, zijn jaarrond beschermd. Tijdens de werkzaamheden zullen mogelijk jaarrond beschermde 

nesten verloren gaan en worden mogelijk verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming overtreden.  

 

Om erachter te komen of er nesten van huismussen aanwezig zijn zal er een nader onderzoek moeten 

worden uitgevoerd conform de richtlijnen van het Kennisdocument Huismus (Passer domesticus), BIJ12, 

versie juli 2017. Een deskundige op het gebied van huismussen moet tussen 10 maart en 20 juni in de 

ochtend rond een tot twee uur na zonsopkomst de locaties van de broedplaatsen vaststellen. Er mag 

worden aangenomen dat er geen broedende huismussen aanwezig zijn als tijdens twee bezoeken tussen 1 

april en 15 mei of tijdens vier bezoeken tussen 10 maart en 20 juni geen tekenen van aanwezigheid zijn 

waargenomen.  

 

Ook andere functies van het leefgebied, zoals winterslaapplaats en voedselgebied moeten onderzocht 

worden. Bij aanwezigheid van huismussen dient er een mitigatieplan te worden opgesteld conform de 

richtlijnen van het Kennisdocument Huismus. In het mitigatieplan worden maatregelen voorgesteld ter 

voorkoming van overtreding van verbodsbepalingen Wet natuurbescherming en behoud van de functionele 

leefomgeving. Indien aantoonbaar wordt gewerkt conform Kennisdocument van BIJ12 is een 

ontheffingsaanvraag/verklaring van geen bedenkingen, niet noodzakelijk. De volgende maatregelen kunnen 

o.a. nodig zijn:  

• Werkzaamheden uitvoeren buiten de kwetsbare perioden.  

• Alternatieve verblijfplaatsen aanbieden, ruim voordat de sloop/renovatie gaat plaatsvinden.  

• Bij het verdwijnen van een verblijfplaats kunnen inpandige voorzieningen worden gerealiseerd in 

de nieuwbouw, zodat deze geschikt is voor huismussen.  
 

Als er tijdig opdracht gegeven wordt voor het uitvoeren van het nader onderzoek kan de eindrapportage van 

het onderzoek naar vleermuizen en huismussen per medio september 2022 worden opgeleverd.  
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Naam Groep Beschermingsregime Afstand

Boomvalk Vogels wnb-vrl 0 - 1 km

Buizerd Vogels wnb-vrl 0 - 1 km

Eekhoorn Zoogdieren 0 - 1 km

Egel Zoogdieren 0 - 1 km

Gierzwaluw Vogels wnb-vrl 0 - 1 km

Grote vos Dagvlinders 0 - 1 km

Haas Zoogdieren 0 - 1 km

Havik Vogels wnb-vrl 0 - 1 km

Huismus Vogels wnb-vrl 0 - 1 km

Konijn Zoogdieren 0 - 1 km

Sperwer Vogels wnb-vrl 0 - 1 km



Steenuil Vogels wnb-vrl 0 - 1 km

Teunisbloempijlstaart Nachtvlinders wnb-hrl 0 - 1 km

Alpenwatersalamander Amfibieën 1 - 5 km

Bastaardkikker Amfibieën 1 - 5 km

Boommarter Zoogdieren 1 - 5 km

Bosbeekjuffer Libellen 1 - 5 km

Bunzing Zoogdieren 1 - 5 km

Damhert Zoogdieren 1 - 5 km

Drijvende waterweegbree Vaatplanten wnb-hrl 1 - 5 km

Gewone dwergvleermuis Zoogdieren wnb-hrl 1 - 5 km

Gewone/Grijze grootoorvleermuis Zoogdieren wnb-hrl 1 - 5 km

Gladde slang Reptielen wnb-hrl 1 - 5 km

Grote gele kwikstaart Vogels wnb-vrl 1 - 5 km

Hazelworm Reptielen 1 - 5 km

Heikikker Amfibieën wnb-hrl 1 - 5 km

Kamsalamander Amfibieën wnb-hrl 1 - 5 km

Kerkuil Vogels wnb-vrl 1 - 5 km

Laatvlieger Zoogdieren wnb-hrl 1 - 5 km

Levendbarende hagedis Reptielen 1 - 5 km

Ooievaar Vogels wnb-vrl 1 - 5 km

Ransuil Vogels wnb-vrl 1 - 5 km

Roek Vogels wnb-vrl 1 - 5 km

Rosse vleermuis Zoogdieren wnb-hrl 1 - 5 km

Rosse woelmuis Zoogdieren 1 - 5 km

Ruige dwergvleermuis Zoogdieren wnb-hrl 1 - 5 km

Slechtvalk Vogels wnb-vrl 1 - 5 km

Steenmarter Zoogdieren 1 - 5 km

Wespendief Vogels wnb-vrl 1 - 5 km

Wezel Zoogdieren 1 - 5 km

Zwarte wouw Vogels wnb-vrl 1 - 5 km

Akkerboterbloem Vaatplanten 5 - 10 km

Akkerogentroost Vaatplanten 5 - 10 km

Baardvleermuis Zoogdieren wnb-hrl 5 - 10 km

Baardvleermuis / Brandts vleermuis Zoogdieren wnb-hrl 5 - 10 km
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Bever Zoogdieren wnb-hrl 5 - 10 km

Bosvleermuis Zoogdieren wnb-hrl 5 - 10 km

Bruine eikenpage Dagvlinders 5 - 10 km

Dreps Vaatplanten 5 - 10 km

Franjestaart Zoogdieren wnb-hrl 5 - 10 km

Getande veldsla Vaatplanten 5 - 10 km

Gevlekte witsnuitlibel Libellen wnb-hrl 5 - 10 km

Gewone grootoorvleermuis Zoogdieren wnb-hrl 5 - 10 km

Gewone/Kleine dwergvleermuis Zoogdieren wnb-hrl 5 - 10 km

Gewone/Kleine/Ruige dwergvleermuis Zoogdieren wnb-hrl 5 - 10 km

Glad biggenkruid Vaatplanten 5 - 10 km

Groot spiegelklokje Vaatplanten 5 - 10 km

Grote modderkruiper Vissen 5 - 10 km

Grote weerschijnvlinder Dagvlinders 5 - 10 km

Kleine dwergvleermuis Zoogdieren wnb-hrl 5 - 10 km

Kleine ijsvogelvlinder Dagvlinders 5 - 10 km

Kleine wolfsmelk Vaatplanten 5 - 10 km

Knolspirea Vaatplanten 5 - 10 km

Korensla Vaatplanten 5 - 10 km

Meervleermuis Zoogdieren wnb-hrl 5 - 10 km

Muurhagedis Reptielen wnb-hrl 5 - 10 km

Myoot (soort onbekend) Zoogdieren wnb-hrl 5 - 10 km

Naakte lathyrus Vaatplanten 5 - 10 km

Naaldenkervel Vaatplanten 5 - 10 km

Oehoe Vogels wnb-vrl 5 - 10 km

Poelkikker Amfibieën wnb-hrl 5 - 10 km

Rosse / Bosvleermuis Zoogdieren wnb-hrl 5 - 10 km

Ruw parelzaad Vaatplanten 5 - 10 km

Smalle raai Vaatplanten 5 - 10 km

Vinpootsalamander Amfibieën 5 - 10 km

Watervleermuis Zoogdieren wnb-hrl 5 - 10 km

Wilde ridderspoor Vaatplanten 5 - 10 km

Wilde weit Vaatplanten 5 - 10 km

Beekrombout Libellen 10 - 25 km

Boomkikker Amfibieën wnb-hrl 10 - 25 km
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Das Zoogdieren 10 - 25 km

Dennenorchis Vaatplanten 10 - 25 km

Edelhert Zoogdieren 10 - 25 km

Geelbuikvuurpad Amfibieën wnb-hrl 10 - 25 km

Gevlekte glanslibel Libellen 10 - 25 km

Gewone zeehond Zoogdieren 10 - 25 km

Groenknolorchis Vaatplanten wnb-hrl 10 - 25 km

Grote parelmoervlinder Dagvlinders 10 - 25 km

Hermelijn Zoogdieren 10 - 25 km

Kartuizer anjer Vaatplanten 10 - 25 km

Karwijselie Vaatplanten 10 - 25 km

Kempense heidelibel Libellen 10 - 25 km

Kluwenklokje Vaatplanten 10 - 25 km

Knoflookpad Amfibieën wnb-hrl 10 - 25 km

Muurbloem Vaatplanten 10 - 25 km

Noordse woelmuis Zoogdieren wnb-hrl 10 - 25 km

Ondergrondse woelmuis Zoogdieren 10 - 25 km

Otter Zoogdieren wnb-hrl 10 - 25 km

Platte schijfhoren Weekdieren wnb-hrl 10 - 25 km

Rivierrombout Libellen wnb-hrl 10 - 25 km

Rosse / Bos- / Tweekleurige vleermuis /
Laatvlieger

Zoogdieren wnb-hrl 10 - 25 km

Rugstreeppad Amfibieën wnb-hrl 10 - 25 km

Sierlijke witsnuitlibel Libellen wnb-hrl 10 - 25 km

Tweekleurige vleermuis Zoogdieren wnb-hrl 10 - 25 km

Vermiljoenkever Geleedpotigen wnb-hrl 10 - 25 km

Wild zwijn Zoogdieren 10 - 25 km

Wolfskers Vaatplanten 10 - 25 km

Akkerdoornzaad Vaatplanten 25 - 50 km

Beekprik Vissen 25 - 50 km

Bergnachtorchis Vaatplanten 25 - 50 km

Blaasvaren Vaatplanten 25 - 50 km

Bokkenorchis Vaatplanten 25 - 50 km

Brave hendrik Vaatplanten 25 - 50 km

Brede wolfsmelk Vaatplanten 25 - 50 km
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Bruinvis Zoogdieren wnb-hrl 25 - 50 km

Butskop Zoogdieren wnb-hrl 25 - 50 km

Gentiaanblauwtje Dagvlinders 25 - 50 km

Gestreepte waterroofkever Kevers wnb-hrl 25 - 50 km

Grijze grootoorvleermuis Zoogdieren wnb-hrl 25 - 50 km

Grijze zeehond Zoogdieren 25 - 50 km

Groene glazenmaker Libellen wnb-hrl 25 - 50 km

Grote leeuwenklauw Vaatplanten 25 - 50 km

Grote vuurvlinder Dagvlinders wnb-hrl 25 - 50 km

Hoogveenglanslibel Libellen 25 - 50 km

Iepenpage Dagvlinders 25 - 50 km

Ingekorven vleermuis Zoogdieren wnb-hrl 25 - 50 km

Kranskarwij Vaatplanten 25 - 50 km

Kruipend moerasscherm Vaatplanten wnb-hrl 25 - 50 km

Kruiptijm Vaatplanten 25 - 50 km

Kwabaal Vissen 25 - 50 km

Lederschildpad Reptielen wnb-hrl 25 - 50 km

Noordzeehouting Vissen wnb-hrl 25 - 50 km

Oostelijke witsnuitlibel Libellen wnb-hrl 25 - 50 km

Pimpernelblauwtje Dagvlinders wnb-hrl 25 - 50 km

Ringslang Reptielen 25 - 50 km

Schubvaren Vaatplanten 25 - 50 km

Schubzegge Vaatplanten 25 - 50 km

Speerwaterjuffer Libellen 25 - 50 km

Stijve wolfsmelk Vaatplanten 25 - 50 km

Tengere veldmuur Vaatplanten 25 - 50 km

Tuimelaar Zoogdieren wnb-hrl 25 - 50 km

Veldparelmoervlinder Dagvlinders 25 - 50 km

Veldspitsmuis Zoogdieren 25 - 50 km

Vroedmeesterpad Amfibieën wnb-hrl 25 - 50 km

Vuursalamander Amfibieën 25 - 50 km

Waterspitsmuis Zoogdieren 25 - 50 km

Wezel/Hermelijn Zoogdieren 25 - 50 km

Wolf Zoogdieren wnb-hrl 25 - 50 km

Aardbeivlinder Dagvlinders 50 - 100 km
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Adder Reptielen 50 - 100 km

Blauw guichelheil Vaatplanten 50 - 100 km

Bosdravik Vaatplanten 50 - 100 km

Bosparelmoervlinder Dagvlinders 50 - 100 km

Brandts vleermuis Zoogdieren wnb-hrl 50 - 100 km

Bruinrode wespenorchis Vaatplanten 50 - 100 km

Bultrug Zoogdieren wnb-hrl 50 - 100 km

Dikkopschildpad Reptielen wnb-hrl 50 - 100 km

Duinparelmoervlinder Dagvlinders 50 - 100 km

Dwergvinvis Zoogdieren wnb-hrl 50 - 100 km

Eikelmuis Zoogdieren 50 - 100 km

Europese rivierkreeft Geleedpotigen 50 - 100 km

Gaffellibel Libellen wnb-hrl 50 - 100 km

Geel schorpioenmos Mossen wnb-hrl 50 - 100 km

Gestippelde alver Vissen 50 - 100 km

Gestreepte dolfijn Zoogdieren wnb-hrl 50 - 100 km

Gevlekt zonneroosje Vaatplanten 50 - 100 km

Gewone bronlibel Libellen 50 - 100 km

Gewone dolfijn Zoogdieren wnb-hrl 50 - 100 km

Gewone spitssnuitdolfijn Zoogdieren wnb-hrl 50 - 100 km

Gewone vinvis Zoogdieren wnb-hrl 50 - 100 km

Groensteel Vaatplanten 50 - 100 km

Grote bosaardbei Vaatplanten 50 - 100 km

Honingorchis Vaatplanten 50 - 100 km

Kemps zeeschildpad Reptielen wnb-hrl 50 - 100 km

Kleine ereprijs Vaatplanten 50 - 100 km

Knollathyrus Vaatplanten 50 - 100 km

Kommavlinder Dagvlinders 50 - 100 km

Laatvlieger / Tweekleurige vleermuis Zoogdieren wnb-hrl 50 - 100 km

Liggende ereprijs Vaatplanten 50 - 100 km

Moerasgamander Vaatplanten 50 - 100 km

Mopsvleermuis Zoogdieren wnb-hrl 50 - 100 km

Pijlscheefkelk Vaatplanten 50 - 100 km

Potvis Zoogdieren wnb-hrl 50 - 100 km

Roggelelie Vaatplanten 50 - 100 km
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Rood peperboompje Vaatplanten 50 - 100 km

Rozenkransje Vaatplanten 50 - 100 km

Sleedoornpage Dagvlinders 50 - 100 km

Spiegeldikkopje Dagvlinders 50 - 100 km

Stofzaad Vaatplanten 50 - 100 km

Tengere distel Vaatplanten 50 - 100 km

Tonghaarmuts Mossen wnb-hrl 50 - 100 km

Trosgamander Vaatplanten 50 - 100 km

Tweekleurige bosspitsmuis Zoogdieren 50 - 100 km

Vale vleermuis Zoogdieren wnb-hrl 50 - 100 km

Vliegend hert Kevers 50 - 100 km

Water-/Meervleermuis Zoogdieren wnb-hrl 50 - 100 km

Wilde averuit Vaatplanten 50 - 100 km

Witflankdolfijn Zoogdieren wnb-hrl 50 - 100 km

Witsnuitdolfijn Zoogdieren wnb-hrl 50 - 100 km

Zandhagedis Reptielen wnb-hrl 50 - 100 km

Zandwolfsmelk Vaatplanten 50 - 100 km

Zilveren maan Dagvlinders 50 - 100 km

Bechsteins vleermuis Zoogdieren wnb-hrl 100 - 250
km

Beekdonderpad Vissen 100 - 250
km

Berggamander Vaatplanten 100 - 250
km

Bosboterbloem Vaatplanten 100 - 250
km

Brede geelgerande waterroofkever Geleedpotigen wnb-hrl 100 - 250
km

Breed wollegras Vaatplanten 100 - 250
km

Bruin dikkopje Dagvlinders 100 - 250
km

Donkere waterjuffer Libellen 100 - 250
km

Donker pimpernelblauwtje Dagvlinders wnb-hrl 100 - 250
km

Echte gamander (subsp. germanicum) Vaatplanten 100 - 250
km

Elrits Vissen 100 - 250
km
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Franjegentiaan Vaatplanten 100 - 250
km

Geelgroene wespenorchis Vaatplanten 100 - 250
km

Geplooide vrouwenmantel Vaatplanten 100 - 250
km

Gladde zegge Vaatplanten 100 - 250
km

Griend Zoogdieren wnb-hrl 100 - 250
km

Groene nachtorchis Vaatplanten 100 - 250
km

Grote bosmuis Zoogdieren 100 - 250
km

Hamster Zoogdieren wnb-hrl 100 - 250
km

Hazelmuis Zoogdieren wnb-hrl 100 - 250
km

Juchtleerkever Kevers wnb-hrl 100 - 250
km

Kalkboterbloem Vaatplanten 100 - 250
km

Kalketrip Vaatplanten 100 - 250
km

Kleine heivlinder Dagvlinders 100 - 250
km

Kleine schorseneer Vaatplanten 100 - 250
km

Kleine vlotvaren Vaatplanten wnb-hrl 100 - 250
km

Lange zonnedauw Vaatplanten 100 - 250
km

Noordse winterjuffer Libellen wnb-hrl 100 - 250
km

Scherpkruid Vaatplanten 100 - 250
km

Spits havikskruid Vaatplanten 100 - 250
km

Steenbraam Vaatplanten 100 - 250
km

Veenbesblauwtje Dagvlinders 100 - 250
km

Veenbesparelmoervlinder Dagvlinders 100 - 250
km
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Veenbloembies Vaatplanten 100 - 250
km

Veenhooibeestje Dagvlinders 100 - 250
km

Vliegenorchis Vaatplanten 100 - 250
km

Vroege ereprijs Vaatplanten 100 - 250
km

Walrus Zoogdieren wnb-hrl 100 - 250
km

Wilde kat Zoogdieren wnb-hrl 100 - 250
km

Zinkviooltje Vaatplanten 100 - 250
km

Zweedse kornoelje Vaatplanten 100 - 250
km
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Geacht College,

Een deel van uw gemeente is geiegen in het invloedsgebied van één of meerdere Brzo bedrijven en/of van 
een spooriijn, autoweg of provinciale wegen en buisleidingen. Verder dient u het Dageiijks Bestuur van de 
Veiiigheidsregio Midden- en West- Brabant iedere keer in de geiegenheid te stellen om te adviseren inzake 
de rampenbestrijding en de zelfredzaamheid. Uw beieid externe veiiigheid en de Besiuiten externe veiligheid 
inrichtingen (bevi), buisleidingen (bevb) en transportroutes (Bevt) verpiicht u het groepsrisico te 
verantwoorden van ieder ruimtelijk besluit dat u in een invioedsgebied neemt.

Daarnaast komen er steeds meer aanvragen die in de geest van de Omgevingswet verwerkt kunnen of 
dienen te worden. We benoemen in dit standaardadvies de kernwaarden van de Veiligheidsregio’s zodat u 
bij het opstelien van een omgevingsvisie of omgevingsplan deze kernwaarden vroegtijdig kunt inbrengen bij 
de initiatiefnemers van omgevingsvisies en omgevingsplannen. Maar ook bij het verantwoorden van het 
groepsrisico in het kader van de wet en regelgeving zoals beschreven in de genoemde besluiten externe 
veiligheid.

Werkingssfeer advies
Met deze brief voorzien wij u van een standaard advies 2020, voor ruimtelijke ontwikkelingen in het 
invloedsgebieden van een Bevi inrichting en/of de infrastructuur.
U kunt de informatie uit de bijlage gebruiken voor de verantwoording van het groepsrisico voor ruimtelijke 
ontwikkelingen met plangebieden die niet zijn gelegen binnen de nader genoemde afstanden van 
risicobronnen. In de bijlage kunt u zien wanneer u het standaard advies kunt gebruiken deze toegespitst op 
uw gemeente.

Heeft u vragen over de bereikbaarheid en de juiste hoeveelheid bluswater bij een object of geheel 
plangebied neem dan ook contact op met de Brandweer MWB.
Aanvragen voor maatwerk adviezen dient u te richten aan info@brandweermwb.nl

Indien u nog vragen of opmerkingen heeft kunt u contact opnemen met de bovengenoemde ambtenaar.

In het vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnfomrieerd, tekenen wij met vriendelijke groeten

Hoogachtend,

Namens het Dagelijks Bestuur van de Veiiigheidsregio Midden- en West-Brabant,
Afdelingshoofd Risicobeheersing,

H. Sijbring
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De werking van deze bijlage is voorzien van een inhoudsopgave en u kunt in de digitale versie klikken op de 
gewenste onderwerpen.
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Kernwaarden Veiligheidsregio Midden en West Brabant

1. Samen werken aan een veiligere leefomgeving;
2. Afstand tot de risico’s vergroot de veiiigheid;
3. Bebouwing en omgeving bieden bescherming;
4. Gebouwen en gebieden zijn snel en veilig te verlaten;
5. De omgeving maakt snel en effectief optreden van de hulpdiensten mogeiijk;
6. Iedereen is bekend met de risico’s en weet hoe te handelen als het mis gaat.
7. Mensen krijgen bij een crisis passende medische zorg.

Samenwerken aan een veiligere leefomgeving

Een veilige ieefomgeving draagt bij aan een duurzame en gezonde ieefomgeving. Dit maakt uw gemeente 
en de woon-, werk- en leefgebieden voor de burgers aantrekkelijker.
Initiatiefnemers (burgers en ondernemers), maatschappeiijke organisaties en de overheid streven samen 
naar een veiligere ieefomgeving, dit is een gezamenlijke verantwoordeiijkheid.
Initiatiefnemers zijn zelf verantwoordeiijk voor het verkrijgen van maatschappelijk draagvlak voor hun 
initiatief. Of deze wordt verkregen, hangt onder andere samen met de professionele onderbouwing van de 
veiiigheid van het desbetreffende initiatief. In dit samenspei van verschillende belangen geeft de 
Veiligheidsregio MWB duiding aan de risico’s bij initiatieven en denkt mee over het minimaiiseren van de 
risico’s en de effecten.

Alie betrokkenen hebben inzicht in en zijn zich bewust van de risico’s en de gevoigen van het 
initiatief, ook in relatie tot de ai bestaande leefomgeving. Dit maakt een gewogen verantwoord 
besluit mogelijk.
Betrokkenen zijn burgers, buurbedrijven en de gebruikers van kwetsbare objecten.
Aandacht voor een veilige leefomgeving is ook nodig bij voorgenomen ontwikkelingen en eventuele 
innovaties op het gebied van bijvoorbeeid circulaire economie en energie, 
initiatiefnemers betrekken de Veiiigheidsregio MWB in een zo vroeg mogelijk stadium bij het 
ontwerp van een veiiig initiatief. Dit houdt in dat afstand tot, bescherming tegen, effectief optreden 
van, ontvluchten van en handelingsperspectief, onderdeel zijn van het ontwerp.
Professionele overheidsorganisaties, waaronder Veiiigheidsregio, de GGD en de Omgevingsdienst 
zijn de natuurlijke adviespartners bij ruimtelijke ontwikkeling. In het besluit kwaliteit leefomgeving 
(BKL) is aangeven dat in een omgevingsplan rekening dient te worden gehouden met 
veiligheidsrisico’s van branden, rampen en crises.

Artikei 5.2 van het BKL (veiligheidsrisico’s van branden, rampen en crises)
In een omgevingsplan wordt voor risico’s van branden, rampen en crises als bedoeld in artikel 10, onder a 
en b, van de Wet veiligheidsregio’s, rekening gehouden met het beiang van; het voorkomen, beperken en 
bestrijden daarvan, mogelijkheden voor personen om zich daarbij in veiligheid te brengen, en 
de geneeskundige hulpverlening aan personen daarbij. Het eerste lid laat onverlet de in paragrafen 5.1.2.2 
tot en met 5.1.2.7 gestelde specifieke regels over het waarborgen van de veiligheid.

De veiiigheidsregio MWB zal binnen de kaders van het beleidsplan en bij ruimteiijke ontwikkeiingen in uw 
gemeenten een advies uitbrengen.

Afstand tot de risico's vergroot de veiligheid

Ondanks de maatregeien die de veiiigheid ten goede komen bij het risico zeif, biijft er een kans bestaan dat 
er incidenten plaatsvinden met gevolgen voor en effecten op de omgeving en haar bewoners. Dit is extra 
belangrijk voor de kwetsbare mensen die zichzelf niet kunnen redden zonder hulp zoals jonge kinderen in 
kinderdagverblijven, gehandicapten en zorgbehoevenden. Denk bij een risico aan bijvoorbeeld droog bos, 
hoog water, een bedrijf dat werkt met gevaarlijke stoffen, of de vrachtwagen of spoorketelwagon die deze 
stoffen vervoert.
Het aantal slachtoffers wordt verlaagd door de afetand tussen de risico’s en de gebieden waar mensen 
verblijven te vergroten. Naast afstand kan ook vegetatie en geografische ligging het aantal slachtoffers
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verlagen. Hiermee kan letsel, hinder en overlast beperkt blijven. Een grotere afstand levert ook meer tijd op 
om het gebied veilig te verlaten; dit vergroot de veiligheid bij incidenten.
De afstand tot een risico is dusdanig groot dat mensen zichzelf in veiligheid kunnen brengen en dat ook 
mensen die niet zelfredzaam zijn in veiligheid kunnen worden gebracht. Daarnaast zorgt afstand tussen 
verschillende risico’s voor een beperking van gevolgeffecten, zoals het overslaan van brand naar een ander 
pand. Zo voorkom je dat een incident voor een volgend incident in de omgeving zorgt.

Initiatieven, waardoor mensen langdurig verblijven in een gebied, zijn bij voorkeur op grote afstand van 
het risico.
Bijeenkomsten en evenementen met grotere aantallen bezoekers zijn op dusdanige afstand gesitueerd 
dat ingeval van een incident de effecten op de bezoekers minimaal zijn.
Een lage populatiedichtheid in de buurt van risicobronnen (door bijvoorbeeld lage bebouwingsdichtheid), 
hoge populatiedichtheid op grote afstand van risicobronnen.
Groepen zeer kwetsbare personen verblijven niet in het gebied waar mensen direct moeten vluchten bij 
een (dreigende) calamiteit. Dit betreft scenario’s zoals plasbrand, BLEVE, natuurbrand, gebieden met 
een hoog overstromingsrisico maar ook zorginstellingen nabij infrastructuur en veehouderijen.
Bij de indeling van gebieden is aandacht voor het beperken van de gevolgeffecten. Maak daarbij een 
bewuste afweging of clustering van risico’s en/of risicobronnen een gewenste ontwikkeling is.

Zeer kwetsbare objecten hebben in de nieuwe Omgevingswet een plaats gekregen en men hanteert de 
nieuwe term zeer kwetsbare gebouwen. Maar ook grote groepen mensen in de buitenruimte hebben extra 
bescherming nodig. De zeer kwetsbare gebouwen zijn in bijlage 1 weergegeven.

Bebouwing en omgeving bieden bescherming

Hoeveel voorzieningen er ook worden getroffen, de kans blijft bestaan dat er incidenten plaatsvinden met 
nadelige gevolgen voor de leefomgeving en haar bewoners en bezoekers. Het is belangrijk dat de 
leefomgeving mogelijkheden biedt om te schuilen of die de nadelige effecten vertraagt. Dit kan gerealiseerd 
worden door bewuste keuzes te maken in bouwwijze, het type bebouwing en de inrichting van gebouwen. 
Zo kunnen mensen beschermd worden tegen de effecten van bijvoorbeeld overstromingen, rookwolken bij 
brand, explosies, verspreiding van giftige gassen en uitval nutsvoorzieningen.

• Fysieke elementen (wallen, dammen, etc.) kunnen als obstakel gedurende langere tijd bescherming 
bieden en beperken de effecten voorgebouwen en mensen. Deze elementen kunnen tevens meerdere 
functies hebben in de ruimte, bijvoorbeeld voor kleinschalige recreatie of natuurstrook.

• Gevelconstructies en technische installaties in gebouwen kunnen mensen die er verblijven beschermen 
tegen de effecten.

• Een bepaalde functie in een gebouw kan bescherming (buffer) bieden, bijvoorbeeld een parkeergarage 
aan de risicovolle zijde van een gebouw.

• In gebieden en wijken kunnen opvanggebieden benoemd zijn ten behoeve van evacuaties. Ook kunnen 
voorzieningen zijn aangebracht voor scenario’s, zoals hoogwater en verstoring van de vitale 
infrastructuur.

• Afsluitbare ventilatie en goede bouwkundige detaillering verbeteren de 
vluchtmogelijkheden/schuilmogelijkheden. Aandachtspunt zijn bedrijfsloodsen waar meerdere personen 
verblijven. De eisen voorde luchtdichtheid van loodsen zijn vrij laag, waardoor de luchtkwaliteit 
gedurende een toxisch scenario niet voor 4 uur is gegarandeerd.

Gebouwen en gebieden zijn snel en veilig te verlaten

Als de bebouwing en de omgeving onvoldoende bescherming bieden bij incidenten, voorkomt een veilige 
ontvluchting (evacuatie) verdere slachtoffers. De aanwezigheid van goede vluchtroutes in een gebied zorgt 
ervoor dat de zelfredzaamheid van mensen in het gebied omhoog gaat. Op basis van een analyse van de 
risico’s houdt het ontwerp van de gebouwen en ontsluitingswegen zelf rekening met de mogelijkheid om 
veilig en snel naar een veilige omgeving te vluchten.

De entree en vluchtroutes van een gebouw bevinden zich aan de gebouwzijde die van de risicobron is 
afgekeerd. Deze vluchtroutes zijn ook bruikbaar voor verminderd zelfredzamen en voor het in veiligheid 
brengen van gewonden door de hulpdiensten.
Vluchtroutes in de (openbare) ruimte zorgen ervoor dat mensen makkelijk en zo snel als mogelijk een 
veilige plaats kunnen bereiken, waar mogelijk geschikt voor verminderd zelfredzame personen.
De vluchtroutes zijn o.a. via bewegwijzering bekend bij degenen die verblijven in het gebied.

pagina 4 van 16



Midden- en West-Brabant

BRANDWEER

De capaciteit van de vluchtroutes past bij de populatiedichtheid van het gebouw en gebied, rekening 
houdend met tijdelijke populaties, zoals toerisme en evenementen.
De opvangmogelijkheden voor de bewoners in het veilige gebied zijn afgestemd op de omvang van de 
populatie en veilig te bereiken via de vluchtroutes.
Belangrijke informatie over het incident kan in het gebied ontvangen worden, zodat mensen weten wat 
er aan de hand is en wat ze moeten zoen. De locatiekeuze van vitale infrastructuur, zoals zendmasten 
voor telefonie, internet en voorzieningen voor elektriciteit, is zo gekozen, dat er zo min mogelijk risico is 
op uitval. De vitale infrastructuur is waar nodig beschermd tegen de effecten van incidenten om de 
continuïteit te waarborgen.

De omgeving maakt snel en effectief optreden van de hulpdiensten 

mogelijk

De inrichting van de fysieke leefomgeving kan bijdragen aan snelle en effectieve hulpverlening. 
Hulpverleners kunnen sneller optreden als de bereikbaarheid en aanrijdroutes van gebieden, gebouwen, 
bedrijven en evenemententerreinen doordacht is. Zo kunnen hulpdiensten de mensen sneller bereiken, in 
veiligheid brengen (bijvoorbeeld met ambulances) en de gevolgen van incidenten beperken.

Toegesneden voorzieningen voor bluswater zorgen voor een snelle en efficiënte bestrijding van incidenten. 
Daardoor beperkt dit de gevolgen voor de omgeving en haar bewoners en is naderhand een sneilere 
terugkeer naar de ‘normale’ situatie mogelijk. Ook de opvang van bluswater is belangrijk, want zonder 
maatregelen kan vervuild bluswater het milieu langdurig vervuilen.

Effectief optreden van de hulpdiensten valt of staat met het hebben van toegankelijke en actuele informatie 
over de verblijfplaatsen van kwetsbare groepen, de risico’s en mogelijke effecten op de fysieke 
leefomgeving. Dit leidt tot een betere voorbereiding en daardoor effectiever optreden van hulpverleners.

Aanrijdroutes en toegangswegen zijn geschikt voor een snelle opkomst van het materieel van de 
hulpverleners en voor het afvoeren van gewonden. Opstelplaatsen voor het materieel zijn beschikbaar. 
Gebieden zijn voor hulpverleners van meerdere kanten en windrichtingen te bereiken.

• In het gebied is bluswater beschikbaar. De hoeveelheid en de wijze waarop bluswater beschikbaar is, is 
afgestemd met de hulpdiensten. Een bluswatervoorziening als onderdeel van een doorlopend 
watersysteem, kan ook een andere functie hebben zoals visvijver of recreatieplas.
Vooral bij brand door bedrijfsmatige activiteiten kunnen grote hoeveelheden vervuild bluswater ontstaan. 
Om milieueffecten te beperken, kunnen maatregelen voorbereid in bijvoorbeeld het watersysteem, 
verspreiding van bluswater voorkomen.
Initiatiefnemers dragen bij aan de ontsluiting van informatie voor de hulpdiensten, waardoor deze 
kunnen beschikken over actuele informatie over de risico’s en de effecten op de leefomgeving.

De eisen ten aanzien van de bereikbaarheid en bluswater zijn opgenomen in de Beleidsregels 
Bereikbaarheid en Bluswatervoorziening van de Veiligheidsregio’s Midden- en West-Brabant, Brabant Noord 
en Brabant Zuidoost. Een beknopte weergave is in bijlage 1 weergegeven.

Iedereen is bekend met de risico's en weet hoe te handelen als het 
mis gaat.

Een samenleving heeft altijd te maken met risico’s. Communicatie over risico’s zelf en de voorbereiding 
erop, draagt bij aan de zelfredzaamheid en samenredzaamheid van bewoners.
Iedereen die in de gemeente verblijft weet weike risico’s er zijn, hoe ze zich kunnen voorbereiden en wat ze 
kunnen doen in het geval van crisissituaties. Daar hoort ook kennis van de inrichting van de omgeving en 
van de mogelijkheden om te handelen bij. Hierdoor stijgt het veiligheidsbewustzijn van mensen en is het 
handelingsperspectief bekend.
• Gemeenten communiceren actief en continu over risico’s en wat te doen tijdens crisissituaties. Zij 

gebruiken daarvoor (digitale) communicatiemiddelen die aansluiten op verschillende doelgroepen.
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• Bedrijven en organisatoren informeren hun gasten, werknemers en overheden over risico’s en het 
handelingsperspectief tijdens crisissituaties (bijvoorbeeld organisatoren van evenementen, uitbaters van 
openbare gebouwen, horeca, recreatieterreinen, campings).

• Inwoners hebben een eigen verantwoordelijkheid om op de hoogte te blijven van de risico’s en het 
handelingsperspectief. Ze weten waar ze deze informatie kunnen vinden en waar ze vragen hierover 
kunnen stellen.
Informatie over risico’s en inrichting van de omgeving is toegankelijk, actueel en makkelijk te vinden 
voor iedereen.

Mensen krijgen bij een crisis passende medische zorg.

Bij risico’s zoals nutsuitval, overstromingen, dierziekten kunnen er situaties voordoen dat mensen beroep 
doen op de medische zorg. De hulpdiensten anticiperen bij acute en/of grootschalige hulpvragen afhankelijk 
van het type crisis en passen hierop de zorgaanbod aan. Bij omgevings-, visies en plannen is ook bij de 
locatie van zorginstellingen zowel de ziekenhuizen en/of zorgboerderijen en gebouwen met niet zelfredzame 
bewoners rekening te houden met crisissituaties, zoals:

• Bereikbaarheid bij hoog water,
• Uitval van nutsvoorzieningen,
• Afsluiten van mechanische ventilatiesystemen..
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Zeer kwetsbare gebouwen

Zeer kwetsbare gebouwen hebben volgens Besluit 
Kwaliteit Leefomgeving (Omgevingswet) een ...

Gezondheidszorgfunctie met bed- 
gebied

Woonfunctie voor zorg

Onderwijsfunctie (basisschool)

£

m
Onderwijsfunctie (mirKlerjarigen met 
lichamelijke of geestelijke beperking)

BijeenkomstfurKtie voor kirtderopvang

Celfunctie

Waarom extra aandacht voor zeer kwetsbare gebouwen?
Indien bij een van deze gebouwen brand of een incident op afstand plaatsvindt heeft dat direct gevolgen 
voor de hulpverleningscapaciteit. Niet zelfredzame personen hebben aitijd hulp nodig om in veiiigheid te 
worden gebracht

1
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▼ Woonfunctie
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togiesfunctie

Risicovoile objecten 
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Overige obl^Kten

Brandweerkazerne
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geen overscMiiimg 
overschrijtiing 0 - i min 
owafschnjding 1 ■ 2 min 
overschrgdmg 2-3 min 
ovwschrijijing 3-4 min

• overacttnjding 4-6 min

meer dan 6 min 
overechnjdsng

Overzicht van opkomsttijden Basis Brandweer eenheid in de gemeente Etten Leur.

Door het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant zijn in het Dekkings- en 
spreidingsplan 2020 de opkomsttijden voor de brandweer vastgesteld. In onderstaande tabel zijn deze 
opkomsttijden weergegeven:

Acht minuten Twaalf minuten
woonfunctie voor 2003 
celfunctie
gezondheidszorgfunctie
logiesfunctie
ondenA/ijsfunctie basisonderwijs tot 12 jaar 
bijeenkomstfunctie kinderdagopvang 
woonfunctie voor zorg

woonfunctie na 2003
kantoorfunctie
winkelfunctie
ondenwijsfunctie overige
industriefunctie
sportfunctie
bijeenkomstfunctie overige 
overige gebruiksfunctie

Tabel 2 opkomsttijden

Wanneer een ontwikkeling plaatsvindt in de donker blauwe gebieden in bovenstaande figuur het overzicht 
van opkomsttijden Basis Brandweer eenheid in uw gemeente dienen er maatregelen worden getroffen. Door 
de Veiligheidsregio MWB is een Toolbox ontwikkeld en bij de AOV-er van uw gemeente bekend is. Te 
denken valt aan gebiedsgerichte risicocommunicatie, training van de BHV organisaties en het aanbrengen 
van rookmelders bij bewoners.
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Overzicht WAS-Installaties in de gemeente Etten Leur.

Binnen de bebouwde kom is er veelal voldoende dekking van de WAS-installatie daarnaast is NL Alert 
operationeel voor vele mobiele telefoons. Voor de industriegebieden is Alert4AII ontwikkeld en kunnen BRZO 
bedrijven de overige bedrijven bij incidenten alerteren. Bij ontwikkelingen buiten de bebouwde kom 
adviseren wij u na te gaan of de dekking voldoende is. In bovenstaande figuur is een overzicht opgenomen 
van de dekking van de WAS-installatie in uw gemeente. De zendmasten hebben buiten een bereik van ca. 
900 mX
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Bereikbaarheid

De kern van de beleidsregels wordt voor het aspect bereikbaarheid gevormd door een drietal 
doelvoorschriften:

1. Stroomwegen en gebiedsontsluitingswegen bieden te aiien tijde een onbelemmerde doorgang aan 
hulpdiensten.

2. leder object is voor de hulpdiensten vanaf een gebiedsontsluitingsweg te alien tijde binnen 
2 minuten te bereiken.

3. Kazernes en posten moeten altijd ontsioten blijven door een gebiedsontsluitingsweg.

Het plangebied dient toegankelijk te zijn voor hulpverleningsvoertuigen. Waarbij rekening wordt gehouden 
dat een effectieve brandweerinzet kan worden gegarandeerd. Dit houdt in dat de plaats van het 
brandweervoertuig zodanig is gepositioneerd, dat met behuip van de hoge druk brandweerslang ca. 60 m^ 
binnen in het gebouw waar een brand is, de brand ook geblust kan worden.

Verder dienen de wegen in het plangebied te voldoen aan hoofdstuk 2 Bereikbaarheid hulpdiensten uit de 
beieidsregeis Bereikbaarheid en Bluswatervoorziening februari 2016 indien deze worden gebruikt voor 
bestemmingsverkeer.

Om een goede bereikbaarheid te borgen dienen wegen, die leiden naar potentiële incidentlocaties, recht te 
doen aan de afmetingen van hulpverleningsvoertuigen. Omdat brandweervoertuigen het grootst en het 
zwaarste zijn, worden deze als uitgangspunt gehanteerd.

Een weg doet recht aan de specifieke afmetingen van hulpverleningsvoertuigen als aan de volgende criteria 
wordt voldaan:

• De weg is geschikt voor voertuigen met een asbelasting van ten minste 10 ton;
• De weg is geschikt voor voertuigen met een totaal gewicht van ten minste 30 ton;

De minimale doorgangshoogte bedraagt 4,2 m’;
De minimale doorgangsbreedte bedraagt 3,5 m^ ;
De minimale breedte van de verharding; bedraagt 3 m' (rechte weg);
De minimaie buitenbochtstraal bedraagt 10 m’;

3,5m
r----------------1

lOt

> 3,0m verharding

^ ;

4,2m

r --------^ ^ ■

RIO
R5,5 - f:-

■it*.

$

Maar bereikbaarheid wordt niet alleen bepaald door de afmetingen van de voertuigen. De breedte van de 
rijlopers op doorgaande wegen zijn doorgaans breder dan in de woonwijken. Maar bij het positioneren van 
voertuigen is met name het redvoertuig het breedst en is de stempellast op de steunpunten maatgevend.
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Bluswatervoorziening

De Brabantse Veiligheidsregio’s hebben in samenspraak met gemeenten en Brabant Water beleid 
ontwikkeld waarin de doelstelling voor de beschikbaarheid van bluswater als volgt wordt geformuleerd: 
“Veilig drinkwater en voldoende bluswater tegen de laagste maatschappelijke kosten”. Er wordt gestreefd 
naar een professioneel minimum, met een toereikende bluswatervoorziening voor maatgevende incidenten. 
In de beleidsregel is vervolgens als doelvoorschrift opgenomen: “Ten behoeve van de brandbestrijding is 
tijdig voldoende bluswater voorhanden”.
Bluswater levert een bijdrage in het kunnen uitvoeren van een veilige redding indien zelfstandig ontvluchten 
niet meer mogelijk is. De brandweer beschikt in de regel direct over voldoende eigen middelen (bijvoorbeeld 
het water in de tank) om een dergelijke redding mogelijk te maken. Voor redding is dus niet direct een 
externe bluswatervoorziening nodig, maar deze kan wel noodzakelijk zijn om de uitbreiding van een brand te 
voorkomen, dan wel te beperken. Welke hoeveelheid water nodig Is in een bepaalde situatie, is afhankelijk 
van een aantal factoren, waaronder brandfysica, bouwtechniek, architectuur en omgevingsfactoren. Deze 
factoren bepalen, samen met een aantal andere factoren, de mate van brandveiligheid in een bepaalde 
situatie. Zie op dat punt ook navolgend kenmerkenschema.

VWcMKMUt*

• •• •••

4

o Omg«vt^

V ♦V
9

Voor de benodigde bluswatervoorziening is dus geen ‘gouden standaard’. Het hangt onder meer af van de 
aard en omvang van een gebouw, maar ook de omgeving waarin het gebouw staat. Daarnaast is de 
benodigde hoeveelheid water afhankelijk van de ontwikkeling van de brand en fase waarin de brand zich 
bevindt op het moment dat de brandweer een interventie pleegt. De benodigde bluswatervoorziening is kort 
en schematisch samen te vatten in navolgende figuur. Op basis van praktijkervaring wordt ongeveer 95% 
van de branden geblust met water uit de tank van de tankautospuit en is voor de resterende 5% van de 
branden een externe bluswatervoorziening (A, B, en/of C-water) nodig. Voor meer informatie over de 
achtergronden wordt hier volstaan met een verwijzing naar de beleidsregels.
Verder is voor toepassing van deze handreiking van belang dat bluswatervoorzieningen niet altijd uit een 
brandkraan hoeven te bestaan. Ook andere vormen van bluswatervoorzieningen zijn denkbaar en werkbaar. 
Daarbij kan het gaan om geboorde putten, open water, (bluswater)bassins of een bluswaterriool met 
brandput.

pagina 12 van 16



Midden- en West-Brabant

BRANDWEER

# C>n:« 99%

Standurd

Voorbeelden

t
f

'-f

«a■
/

A

m•m

Het Besluit
De bestaande agrarische bebouwing wordt omgezet 
naar het mogelijk maken van het bouw van twee 
woningen.

A-Water
Het pand op de Vroenhoutseweg 16 dateert van 1970 
en een woning op ca. 100 m' van een brandkraan van 
60 m3/h.
Het nieuwbouw object op de Hogeweg is gelegen op 
meer dan 200 m’ en hier dient dus conform het beleid 
een nieuwe brandkraan te worden aangelegd op minder 
dan 200 m^ van de ingang.
C-water (Rissebeek) is binnen 2500 m^ voorhanden.

i*'♦*-*■*•■'
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Het besluit
De bestaande bestemming: maatschappelijke functie 
wordt gewijzigd en op deze plaats wordt een 
woongebouw met 6 verdiepingen gebouwd.

: A-Water
• Bij de ingang van het woongebouw dient op ca. 15 meter 
: van de ingang een brandkraan van 60 m^/h te worden 

aangebracht.
C-water (open water) is binnen 2500 m^ voorhanden.

pagina 13 van 16



Midden- en West-Brabant

BRANDWEER 4')
9

Analyse bluswatervoorziening in relatie tot omgevingsplan

• De beschikbaarheid van een openbare bluswatervoorziening is primair een verantwoordelijkheid van 
burgemeester en wethouders van de betreffende gemeente. In een bestaand, reeds ingericht gebied en 
bij voorzetting van de bestaande functies hebben burgers en bedrijven geen invloed op de 
beschikbaarheid van bluswater in de openbare ruimte. Wel kan behoefte zijn aan een aanvullende, niet 
openbare bluswatervoorziening.

• Welke hoeveelheid en vorm van bluswater in een bepaald geval nodig is, is maatwerk. De Veiligheids- 
regio heeft de expertise in huis om het benodigde maatwerk te kunnen leveren. Om goed en tijdig 
gebruik te (kunnen) maken van die expertise is het expliciet opnemen van een adviesrol voor de 
veiligheidsregio wenselijk.

Hoe om te gaan bij omgevingsplannen.

Gezien de aard van deze regels zijn ze te integreren in zowel thematisch opgebouwde als gebiedsgerichte 
omgevingsplannen. De beleidsregels maken weliswaar onderscheid in verschillende gebieden en scenario’s, 
maar op basis van de beleidsregels is binnen de open norm gebiedsgericht maatwerk reeds mogelijk. Om tot 
een goede afweging op basis van de binnen de veiligheidsregio aanwezige expertise te komen, wordt een 
expliciete adviesfunctie voor de veiligheidsregio voorgesteld. De veiligheidsregio brengt op dat punt haar 
expertise graag en vroegtijdig in. Daarbij bestaat de optie dat de veiligheidsregio categorieën van gevallen 
definieert waarin geen advies hoeft te worden gevraagd. Overigens kan de veiligheidsregio zo’n lijst altijd 
maken en daarom is ook geen grondslag nodig (of überhaupt mogelijk) in een omgevingsplan. Wel is het 
zaak de planregel dan zo te formuleren dat in dergelijke gevallen inderdaad geen advies hoeft te worden 
ingewonnen.

Zorgplicht

Aangezien de beschikbaarheid van voldoende openbaar bluswater in beginsel binnen de invloedssfeer en 
verantwoordelijkheid van de gemeente zelf ligt, is het gebruik van een zorgplicht een goede basis voor de 
verdere regeling en borging van de beschikbaarheid van voldoende bluswater. Die zorgplicht kan dan dienen 
als vangnet. Verder dient de zorgplicht dan als signaalfunctie voor de taak van de gemeente op dit punt.
De zorgplicht kan als navolgende voorstel worden geformuleerd. Indien gewenst kan hieraan ook een 
programmaplicht worden gekoppeld, waarin wordt opgenomen hoe aan deze bestuurlijke zorgplicht invulling 
wordt gegeven.

Zorgplicht
Het college van burgemeester en wethouders draagt zorg voor een tijdige beschikbaarheid van 
voldoende openbaar bluswater ten behoeve van brandbestrijding.

Uitvoeringsprogramma
Het college van burgemeester en wethouders stelt elke x jaar een uitvoeringsprogramma vast, 
waarin de maatregelen worden beschreven om invulling te geven aan deze zorgplicht.

De verantwoordelijkheid voor het realiseren van openbare bluswatervoorzieningen rust primair bij het college 
van burgemeester en wethouders. Wanneer de afstand tussen de perceelsgrens en (de brandweertoegang 
van) het betreffende bouwwerk meer bedraagt dan 40 m\ dan is de openbare bluswatervoorziening niet 
meer toereikend en dient, afhankelijk van gebouwtype mogelijk een niet-openbare bluswatervoorziening te 
worden getroffen. Zie daarover paragraaf 3.9 van de Beleidsregels Bereikbaarheid en Bluswatervoorziening.

Concreet voor de beschikbaarheid van bluswatervoorzieningen zijn de volgende bouwstenen te geven. Deze 
gelden als aanvulling op de hiervoor opgenomen zorgplicht.

In tegenstelling tot het Bouwbesluit 2012 bevat het Besluit bouwwerken leefomgeving geen regels op het 
gebied van de beschikbaarheid van bluswatervoorzieningen. Die regels zullen daarom een plek moeten 
krijgen in het omgevingsplan. Dat kan op basis van de beleidsregels. Uit die beleidsregels en uit de
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praktijkervaringen van adviseurs van de veiligheidsregio blijkt dat expertise en maatwerk nodig is om 
invulling te geven aan het doelvoorschrift als opgenomen in de beleidsregels, namelijk tijdige 
beschikbaarheid van voldoende bluswater. Om die reden wordt voorgesteld dit aspect in het omgevingsplan 
te regelen door het opnemen van een open norni, die vervolgens nader wordt ingevuld door de bestaande, 
dan wel eventuele nieuwe beleidsregels.
Net als onder het Bouwbesluit 2012 is een beoordeling gewenst bij een aanvraag om een 
omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit, waardoor het uitgangspunt een bouwregel is, waaraan zo’n 
aanvraag kan worden getoetst.
Eventuele vergunningsvrije bouwwerken zullen ook moeten voldoen aan zo’n bouwregel.

De regeling kan er als volgt uitzien.

Bluswatervoorziening

a) Een bouwwerk heeft een adequate bluswatervoorziening.
b) Er is sprake van een adequate bluswatervoorziening als bedoeld onder a, wanneer wordt voldaan aan 

de Beleidsregels Bereikbaarheid en Bluswatervoorziening (inclusief toepassing maatwerk) als 
vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden en West Brabant februari 2016.

c) Ten aanzien van het bepaalde onder a wordt advies ingewonnen bij de veiligheidsregio alvorens de 
vergunning wordt verleend, tenzij de veiligheidsregio categorieën gevallen heeft aangewezen waarin 
geen advies noodzakelijk is en sprake is van een dergeliJk geval.

Bruidsschat
In verschillende artikelen zijn in de Bruidsschat regels opgenomen over bluswater, bereikbaarheid, 
opstelplaatsen en aanwezigheid van gevaarlijke stoffen en of de Energietransitie. Betrek hierbij de adviseurs 
van de Veiligheidsregio om de wijzigingen zodanig door te voeren dat de genoemde onderwerpen een 
goede plek krijgen. Voor bluswater, bereikbaarheid bouwwerk voor hulpverleningsdiensten en opstelplaatsen 
voor brandweervoertuigen zijn hieronder voorbeelden beschreven.

art. 2.23.7 Bluswatervoorziening
1. Met het oog op het waarborgen van de veiligheid heeft een bouwwerk een toereikende 

bluswatervoorziening conform het Beleid bereikbaarheid en biuswater, tenzij de aard, de ligging of 
het gebruik van het bouwwerk dat niet vereist.

2. De afstand tussen de bluswatervoorziening en een brandweeringang als bedoeld in artikei 3.129 of 
4.226 van het Besluit bouwwerken leefomgeving of als deze niet aanwezig is een toegang van het 
bouwwerk is voor woon,- en zorgcomplexen ten hoogste 40 meter en voor alle overige bouwwerken 
overeenkomstig het beleid bereikbaarheid en bluswater.

3. De bluswatervoorziening is onbeperkt toegankelijk voor bluswerkzaamheden.

Artikel 2.2.3.8 Bereikbaarheid bouwwerk voor
hulpverleningsdiensten
1. Met het oog op het waarborgen van de veiligheid ligt tussen de openbare weg en ten minste een 

toegang van een gebouw of ander bouwwerk voor het verblijven van personen een verbindingsweg die 
geschikt is voor voertuigen van de brandweer en andere hulpverleningsdiensten.

2. Het eerste lid is niet van toepassing:
a) op een gebruiksfunctie met een gebruiksoppervlakte van niet meer dan 1.000 m2 en een 

vuurbelasting van ten hoogste 500 MJ/m2, bepaald volgens NEN 6090;
b) op een bouwwerk met een gebruiksoppervlakte van niet meer dan 50 m2;
c) op een lichte industriefunctie alieen voor het bedrijfsmatig teien, kweken of opslaan van gewassen 

of daarmee vergelijkbare producten, met een permanente vuurbelasting van ten hoogste 150 
MJ/m2, bepaald volgens NEN 6090;

d) als de toegang van het bouwwerk op ten hoogste 10 m van een openbare weg ligt; of
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3.

e) als de aard, de ligging of het gebruik van het bouwwerk geen verbindingsweg vereist.

Tenzij elders in dit omgevingsplan of een gemeentelijke verordening anders bepaald, heeft een 
verbindingsweg:
a) een minimale doorgangsbreedte van ten minste 3,5 m;
b) een verharding over een breedte van ten minste 3,0 m (rechte weg), die geschikt is voor 

motorvoertuigen met een asbelasting van 10 ton;
c) de weg is geschikt voor voertuigen met een totaal gewicht van ten minste 30 ton;
d) een doodlopende route/weg is acceptabel met een lengte < 40 meter;
e) een doodlopende route/weg met aftakkingen die de 40 meter overschrijdt is niet acceptabel;
f) een doodlopende route /weg < 80 meter is toegestaan mits de wegbreedte minimale 4,5 meter 

bedraagt en er een keermogelijkheid aanwezig is (conform j en k)
g) een doodlopende route/weg van > 40 meter is alleen acceptabel met een breedte > 5.0 meter
h) een vrijgehouden hoogte boven de kruin van de weg van ten minste 4,2 m; en
i) een doeltreffende afwatering;
j) de minimale buitenbochtstraal bedraagt 10 meter;
k) de maximale binnenbochtstraal bedraagt ten minste 4.5 meter minder dan de buitenbochtstraal.

4. Een verbindingsweg is over de in het derde iid voorgeschreven hoogte vrijgehouden voor voertuigen 
van de brandweer en andere hulpverleningsdiensten.

5. Hekwerken die een verbindingsweg afsluiten, kunnen door hulpdiensten snel en gemakkelijk worden 
geopend of worden ontsloten met een systeem dat in overleg met het bevoegd gezag is bepaald.

6. De geformuleerde uitgangspunten zijn voor hulpverleningsvoertuigen het absolute minimum en gelden 
ook voor verbindingswegen op eigen terrein.

Artikel 2.2.3.9 Opstelplaatsen voor brandweervoertuigen
1. Met het oog op het waarborgen van de veiligheid zijn bij een bouwwerk voor het verblijven van 

personen zodanige opstelplaatsen voor brandweervoertuigen dat een doeltreffende verbinding 
tussen die voertuigen en de bluswatervoorziening kan worden gelegd.

2. Met het oog op het kunnen redden van personen uit wooncomplexen voor 2003 dient een 
opstelplaats voor brandweervoertuigen met een voldoende afmeting (lengte 10 m en breedte 5 m) 
en een maximale hellingshoek van 7 % voor kunnen afstempelen van een redvoertuig. De 
stempeldruk bedraagt 100 Kn;

3. Het eerste lid is niet van toepassing:
a) op een gebruiksfunctie met een gebruiksoppervlakte van niet meer dan 1.000 m2 en een 

vuurbelasting van ten hoogste 500 MJ/m2, bepaald volgens NEN 6090;
b) op een bouwwerk met een gebruiksoppervlakte van niet meer dan 50 m2;
c) een lichte industriefunctie alleen voor het bedrijfsmatig telen, kweken of opslaan van gewassen 

of daarmee vergelijkbare producten, met een permanente vuurbelasting van ten hoogste 150 
MJ/m2, bepaald volgens NEN 6090; of

d) als de aard, de ligging of het gebruik van het bouwwerk geen opstelplaatsen vereist.
4. De afstand tussen een opstelplaats en een brandweeringang als bedoeld in artikel 3.129 of 4.226 

van het Besluit bouwwerken leefomgeving of als deze niet aanwezig is een toegang van het 
bouwwerk is ten hoogste 40 m.

5. Een opstelplaats voor brandweervoertuigen is over de voorgeschreven hoogte en breedte als 
bedoeld in artikel 2.2.3.7, derde lid, vrijgehouden voor brandweervoertuigen.

6. Hekwerken die een opstelplaats afsluiten, kunnen door hulpdiensten snel en gemakkelijk worden 
geopend of worden ontsloten met een systeem dat in overleg met het bevoegd gezag is bepaald.
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Opdrachtgever heeft concrete plannen voor de sloop van de bedrijfsgebouwen aan de Zundertseweg 38 

te Etten-Leur. De bedrijfswoning wordt een burgerwoning en op de locatie van de voormalige 

bedrijfsgebouwen zullen twee extra woningen worden gerealiseerd.  

In opdracht van Schoenmakers Ontwikkeling is door Brabant Eco in maart 2022  een ecologische 

quickscan uitgevoerd. Volgens het rapport met nummer 2022-BE-0283  (d.d. 21 april  2022)  biedt het 

pand potenties voor nestlocaties van huismussen en verblijfplaatsen van vleermuizen. 
 

Daarom is er op basis van voornoemde quickscan naar natuurwaarden geadviseerd om aanvullend 

onderzoek uit te laten voeren naar het voorkomen van huismussen en vleermuizen en de functie van het 

plangebied voor deze beschermde dieren.  

Deze rapportage is een verslaglegging van het gedane onderzoek met de te verwachten effecten en kan 

als addendum van de quickscan worden gebruikt. 

Het doel van het aanvullend onderzoek is te onderzoeken of het plangebied deel uitmaakt van het 

functionele leefgebied van huismussen en of vleermuizen en zo ja, voor welke soorten (vleermuizen) en 

met welke functie. 

 

Uitgevoerd onderzoek van april 2022 tot september 2022 leidt tot de conclusie dat er waarnemingen zijn 

gedaan van twee vleermuissoorten in de omgeving van het plangebied, namelijk de gewone 

dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus) en de laatvlieger ( Eptesicus serotinus).   

Er zijn geen in- of uitvliegende, bouncende of baltsende vleermuizen bij de te slopen bebouwing 

waargenomen. Daardoor kan met zekerheid worden gesteld dat er geen verblijfplaatsen in de gebouwen 

aanwezig zijn en dat er geen sprake is van essentieel foerageergebied in het plangebied. 

Tijdens de onderzoeken zijn er geen waarnemingen gedaan van huismussen. Het voorkomen van 

nestlocaties in de te slopen bebouwing en een functioneel leefgebied van huismussen op de planlocatie 

is met zekerheid uit te sluiten. 

 

Op basis van uitgevoerd veldonderzoek zullen de voorgenomen ontwikkelingen door gebrek aan 

verblijfs- en nestlocaties en het ontbreken van een gebruiksfunctie geen invloed hebben op de aldaar in 

de omgeving voorkomende vleermuizen en huismussen. Er zijn geen effecten te verwachten die van 

negatieve invloed zijn op de duurzame staat van instandhouding van de waargenomen soorten en hun 

functioneel leefgebied.  

De Wet natuurbescherming wordt niet overtreden door de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling. 

 

Een ontheffingsaanvraag in het kader van de Wet natuurbescherming voor het uitvoeren van de plannen 

is dan ook niet nodig. 

 

Frenk van de Wal 

Brabant Eco 

September 2022 
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1.1 Aanleiding  
Volgens opdrachtgever Schoenmakers Ontwikkeling zullen de bedrijfsgebouwen aan de Zundertseweg 38  

worden gesloopt om vervolgens twee woningen te realiseren. De bedrijfswoning blijft behouden en wordt 

een burgerwoning.   

Bij deze werkzaamheden is opdrachtgever gebonden aan de Wet natuurbescherming. Volgens nationale en 

internationale regelgeving is het verplicht om voordat de ingreep plaatsvindt onderzoek te doen naar de 

aanwezigheid van beschermde flora en fauna.  

Uit een ecologische potentie-inschatting uitgevoerd door Brabant Eco (Ecologische Quickscan met 

projectnummer 2022-BE-0283 d.d. 21 april 2022) blijkt dat in het plangebied mogelijk nestlocaties van 

huismussen en verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig zijn. 

 

Citaat uit het rapport: 

“Op basis van de uitgevoerde quickscan wordt geconcludeerd dat er mogelijk verblijf- en 

nestplaatsen van respectievelijk vleermuizen en huismussen in het plangebied 

voorkomen. Nader onderzoek is nodig om te bepalen of er een overtreding van de Wet 

natuurbescherming met betrekking tot gebouw bewonende vleermuizen en de huismus 

zou worden begaan door de sloop van twee gebouwen in het plangebied.” 
 

Huismussen en alle soorten vleermuizen zijn beschermd. Daarom heeft Brabant Eco in opdracht van 

Schoenmakers Advies in en rond het plangebied onderzoek naar verblijfplaatsen van huismussen en 

vleermuizen uitgevoerd.  

De bevindingen van dit vervolgonderzoek zijn beschreven in deze rapportage en de rapportage kan als 

addendum aan genoemde quickscan worden toegevoegd. 

 

 

1.2 Doelstelling  
Het doel van het aanvullend nader onderzoek is te onderzoeken of het plangebied deel uitmaakt van het 

functionele leefgebied van huismussen en/of vleermuizen en zo ja, voor welke soorten (vleermuizen) en met 

welke functie.  

Eveneens wordt naar aanleiding van de onderzoeksresultaten een effectbeoordeling gedaan om te toetsen 

of de Wet natuurbescherming wordt overtreden door de voorgenomen ruimtelijke ingreep.  

 

 

1.3 Centrale vraagstelling 
Vragen die centraal staan binnen dit nader onderzoek:  

o Maken huismussen gebruik van het plangebied als nest- verblijf- of rustplaats?  

o Welke vleermuissoorten maken functioneel gebruik van het plangebied en welke functies worden 

hierbij onderscheiden?  

o Heeft de ruimtelijke ingreep een negatief effect op aanwezige vleermuizen?  

o Is het naar aanleiding van de ruimtelijke ingreep noodzakelijk een ontheffing aan te vragen in het 

kader van de Wet natuurbescherming? 

 

 

 

 

 1. INLEIDING EN ONDERZOEK 
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1.4 Criteria 
Op dit natuuronderzoek zijn de volgende criteria van toepassing: 

o Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de Wet natuurbescherming, waarbij onderzoek is 

uitgevoerd naar de aanwezigheid van huismussen en vleermuizen en het functioneel gebruik. 

o Het onderzoek is uitgevoerd door deskundige ecologen volgens de definitie van de Rijksdienst voor 

ondernemend Nederland (ecologisch deskundige/RVO.nl). 

o Het onderzoek is uitgevoerd door een onafhankelijk adviesbureau. Brabant Eco en Frenk van de 

Wal verklaren hierbij geen enkel belang te hebben in de uitkomst van dit onderzoek. 

o De resultaten zijn zo objectief en betrouwbaar mogelijk verkregen. 

o Het onderzoek naar huismussen is uitgevoerd conform het Kennisdocument huismus 1.0 (bijlage 2) 

o Het onderzoek naar vleermuizen is uitgevoerd conform het Vleermuisprotocol 2021 van Netwerk 

Groene Bureaus en de Zoogdiervereniging. Dit protocol bevat de meest recente wetenschappelijke 

inzichten, waarbij per soort is voorgeschreven onder welke veldcondities, in welke periodes, met 

welke frequentie en voor welke duur onderzoek uitgevoerd dient te worden. 

o Bij het hanteren van het protocol, wordt in juridische zin voldaan aan de wensen die het bevoegd 

gezag stelt. Tevens wordt voldaan aan de inspanningsverplichting om tot een gedegen onderzoek 

te komen.   

 

 

1.5 Geldigheid onderzoek 
Houdbaarheid van verspreidingsgegevens zijn aan een maximale periode gebonden. 

Voor zwaar beschermde soorten als vleermuizen geldt een bruikbaarheidsperiode van circa 2-3 jaar. Na deze 

periode zijn de gegevens verouderd en dient beoordeeld te worden of de gegevens voldoende up-to-date 

zijn om te gebruiken bij ruimtelijke ingrepen.  

Bovengenoemde geldigheidstermijnen zijn in de Wet natuurbescherming niet dwingend voorgeschreven en 

kunnen afwijken indien de omstandigheden ter plaatse dat verlangen. Voor dit alles geldt wel dat de 

planlocatie niet significant is veranderd waardoor nieuwe leefsituaties kunnen zijn ontstaan.  
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Bescherming in het kader van de natuurwet- en regelgeving is op te delen in gebieds- en 

soortenbescherming. 

 

2.1 Gebiedsbescherming 
Bij gebiedsbescherming heeft men te maken met de Wet natuurbescherming (hoofdstuk 2) en het 

Natuurnetwerk Nederland.  

 

 

2.2 Soortenbescherming 
Het nader onderzoek naar vleermuizen voor het project is uitgevoerd in het kader van hoofdstuk 3 

(soortenbescherming) van de Wet natuurbescherming. 

Soortenbescherming is altijd aan de orde. Hiervoor is hoofdstuk 3 van de Wet natuurbescherming bepalend. 

Soortenbescherming is gericht op het duurzaam in stand houden van soorten in hun natuurlijk leefgebied.  

Er wordt onderscheid gemaakt tussen internationaal beschermde soorten en nationaal beschermde 

soorten.  

Van de nationaal beschermde soorten kan de beschermde status per provincie verschillen. Provincies 

hebben de bevoegdheid om bij provinciale verordening vrijstelling te verlenen aan (algemeen 

voorkomende) soorten. 

Het beschermingsregime is verschillend voor zowel de internationaal beschermde soorten (vogel- en 

habitatrichtlijn soorten) als de nationaal beschermde soorten. 

 

 

2.3 Zorgplicht 
Voor alle in het wild levende planten en dieren, ook niet wettelijk beschermde soorten, kent de Wet 

natuurbescherming een zorgplicht. Deze zorgplicht houdt in dat eenieder voldoende zorg in acht moet 

nemen voor de in het wild levende planten en dieren, alsmede voor hun leefomgeving. Dit betekent dat 

handelingen (of het nalaten hiervan) waarvan men weet, of redelijkerwijs kan vermoeden, dat ze nadelig zijn 

voor planten en/of dieren, niet mogen worden uitgevoerd. 

  

 2. BELEIDSKADER 
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3.1 Situering plangebied 
 
De planlocatie is gelegen aan de Zundertseweg 38 te Etten Leur in de gelijknamige gemeente. 

Het plangebied is zuidelijk gelegen van het centrum van Etten Leur en ook ten zuiden van de A58.. De directe 

omgeving van het plangebied bestaat voornamelijk uit bedrijfsbestemmingen, agrarische percelen en 

vegetatie. 

 

3.2 Nestlocaties huismussen 
Volgens het uitgevoerde flora en fauna onderzoek is het plangebied geschikt voor vaste rust- en 

verblijfplaatsen van diverse vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten in gebouwen, met name de 

huismus. 
 

Citaat uit het rapport: 

“In het plangebied zijn verschillende gebouwen aanwezig. In het oostelijke gebouw zijn 

mogelijkheden voor huismussen om nestgelegenheid te vinden onder het dak.” 

 
 

 

3.3 Verblijfplaatsen vleermuizen 
Tijdens het veldbezoek 16 maart 2022, behorende bij de quickscan, kon de aanwezigheid van mogelijk vaste 

rust- of verblijfplaatsen van vleermuizen in de te slopen bebouwing niet worden uitgesloten. 

 

Citaat en foto’s uit het rapport: 

“Het plangebied biedt mogelijk geschikte verblijfplaatsen voor vleermuizen. In het 

oostelijke gebouw kunnen gebouw bewonende vleermuizen verblijven in nauwe ruimtes 

zoals de spouwmuur, tussen de dakpannen en het dakbeschot, achter dakranden en 

onder loodslabben.” 

 
 

      
Kier langs kozijn           Ruimte onder dakpannen 

  

 

 3. PLANGEBIEDSBESCHRIJVING 
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3.4 Te verwachten soorten vleermuizen en functies 
 
Uit oriënterend onderzoek bleek dat op basis van habitatkenmerken de bebouwing mogelijk een functie 

heeft voor vleermuizen. De potentie voor vleermuizen bestaat uit open stootvoegen, kieren, naden en 

dilatatievoegen in de gevels welke kunnen leiden naar ruimtes in de spouw. Het nader onderzoek naar 

vleermuizen heeft zich specifiek gericht op de te slopen bebouwing, maar de nadere omgeving is ook 

meegenomen. 

In onderstaande tabel staan de in theorie eventueel te verwachten voorkomende vleermuissoorten volgens 

de gegevens FloraFaunaCheck.nl (zie bijlage 1). 

In de tabel staat per soort weergegeven waar verblijfplaatsen kunnen worden aangetroffen en de status van 

voorkomen in Nederland. Daarnaast is met een kruisje per soort aangegeven welke potenties het 

onderzochte plangebied en de nabije omgeving voor de desbetreffende soort heeft.    

 

TABEL: eventueel te verwachten voorkomende vleermuissoorten 

Soort Beschermings- 

regime 

Winter- 

verblijf 

Kraam- 

verblijf 

Zomer- 

verblijf 

Paar- 

verblijf 

Verblijf in 

gebouwen 

Status* 

Gewone 

dwergvleermuis 

(Pipistrellus 

pipistrellus) 

Wnb - 

Habitatrichtlijn 

X 

(ook 

massa- 

winter- 

verblijf) 

X X X Vooral A 

Ruige 

dwergvleermuis 

(Pipistrellus 

nathusii) 

Wnb - 

Habitatrichtlijn 

X - X X Soms VA 

Laatvlieger 

(Serotinus) 

Wnb - 

Habitatrichtlijn 

X X X X Vooral  VA 

* A = algemeen, VA = vrij algemeen, Z = zeldzaam, ZZ = zeer zeldzaam 

Volgens het cursusdictaat ‘Vleermuizen en planologie’, (Limpens et al 2017), kunnen in dit deel van het land 

daarnaast ook o.a. franjestaart en de kleine dwergvleermuis voorkomen. Deze soorten zijn ook in de tabel 

opgenomen.  

 
Aangezien de te onderzoeken gebouwen  zich niet in een bosrijke omgeving bevinden, de werkzaamheden 

uitsluitend invloed hebben op de gebouwen en er geen geschikte bomen aanwezig zijn die als verblijfplaats 

voor vleermuizen kunnen dienen, is er in dit onderzoek nadrukkelijk gelet op typisch gebouw bewonende 

soorten die voor hun verblijfplaats en foerageergebied niet afhankelijk zijn van bossen: de gewone 

dwergvleermuis, de laatvlieger en de ruige dwergvleermuis. Er is tijdens de onderzoek rondes ook gelet op 

eventueel andere voorkomende soorten vleermuizen. 
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4.1 Volledigheid van de inventarisatie 
 
Het onderzoek is volgens de genoemde protocollen uitgevoerd. Een inventarisatie blijft echter uiteraard een 

steekproef. Het is dan ook mogelijk dat soorten en functies niet waargenomen zijn, terwijl dat ze (op een 

ander tijdstip) wel aanwezig zijn. Dit is echter acceptabel, de Wet natuurbescherming vraagt een 

initiatiefnemer om alles te doen wat redelijkerwijs van hem verwacht kan worden. Met de gekozen methode 

en inspanning is dan ook voldoende invulling gegeven aan de Wet natuurbescherming. Wat betreft het 

(voor)onderzoek heeft de initiatiefnemer dan ook gedaan wat redelijkerwijs van hem verwacht kan worden.  

 

De onderzoekers van Brabant Eco zijn deskundig zoals de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 

bedoeld. Er wordt gewerkt vanuit de expertise van de te onderzoeken soorten opgedaan door ervaring, 

studie, vrijwilligerswerk en bijscholing onder andere door de opleidingen in natuur, vogels, amfibieën en 

reptielen en vleermuizen (planologie en analyse van geluiden) en scholing algemeen in ecologie en 

natuurwetgeving. Brabant Eco voert ecologisch onderzoek uit voor een opgebouwde kring van 

opdrachtgevers onder ecologische bureaus, overheden, bedrijven en particulieren. De veldbezoeken zijn 

verricht door medewerkers  Emma Heeren (EH), Freek Rovers (FR), en Melanie van Geloof (MG). 

 

4.2 Huismussen 
 

 4.2.1 Introductie huismus 
De huismus, met als Latijnse naam Passer domesticus, is een zogenaamde half-holenbroeder (vogels die wel 

beschut willen zitten, maar daarnaast ook uitzicht willen hebben). De nesten komen voor in holtes onder 

dakpannen of gaten en nissen in gebouwen, bomen en aardwallen. Als dergelijke holtes niet aanwezig zijn 

nestelt de huismus op beschutte plekjes onder afdakjes, in dichte gevelbegroeiing, heggen en struiken.  

Dergelijke ‘natuurlijke’ nesten zijn nog altijd tamelijk voldoende aanwezig, echter door het sterk 

verminderde gebruik van dakpannen en het ontbreken van gaten en nissen in gebouwen is het aantal 

broedterritoria in steden en dorpen de laatste jaren sterk achteruitgegaan. Om deze reden wordt steeds 

meer gebruik gemaakt van vogelvides, speciale dakpannen, houten nestkasten of mussenpotten die worden 

bevestigd aan woningen, gebouwen, stallen of schuren.   

 

De nestplaats van een huismus is in de regel gebonden aan bebouwing. De huismus broedt in of tegen 

gebouwen in dorpen en steden, in en bij boerderijen, maneges, kinderboerderijen en andere vormen van 

bebouwing in het landelijk gebied. Huismussen zijn uitgesproken standvogels, die zich meestal niet meer 

dan enkele honderden meters van de broedplaats verwijderen. In het broedseizoen blijven ze dichterbij de 

broedplaats. Het zijn sociale dieren: broeden, foerageren, baltsen, stofbaden nemen, slapen en uitzwermen 

na de broedperiode zijn allemaal activiteiten die in groepsverband plaatsvinden.  

 

De habitat van een huismus moet bestaan uit een combinatie van plekken voor nestgelegenheid, voedsel 

(voor volwassen en jongen), dekking (stekelige struiken, groenblijvende struiken en klimplanten, coniferen, 

klimop), plekken voor stofbaden en drinkwater. Ontbreekt een van de onderdelen of liggen ze te ver van 

elkaar verwijderd, dan is de habitat niet geschikt. Vanaf maart wordt er aan het nest gebouwd. Het nest 

wordt het hele jaar door gebruikt als slaapplaats, waardoor er ook buiten de broedperiode aan het nest 

wordt gebouwd. De huismus is zeer honkvast, hij blijft het gehele jaar in de buurt van zijn eenmaal gekozen 

nest. Voorafgaand aan het broeden slapen vrouwtjes al op het nest. Tijdens strenge koude wordt het nest 

ook in de winter gebruikt voor overnachting. Plekken waar voedsel gezocht worden, moeten, zeker in 

gebieden waar predatoren aanwezig zijn, in de directe omgeving van schuil- en vluchtmogelijkheden liggen.  

 4. ONDERZOEK 
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 4.2.2 Onderzoeksmethode 
De inventarisatie is uitgevoerd conform het Kennisdocument Huismus 1.0 BIJ.12 2017.  

Er moet in beeld gebracht worden waar zich de locaties van nesten, rustplaatsen en functioneel leefgebied 

(zoals foerageergebieden, slaapplaatsen) van de huismus bevinden. Bij het inventariseren is gelet op de 

habitatkenmerken waarvan de huismus afhankelijk is, om zo de meest kansrijke plekken voor aantreffen te 

bepalen. Er wordt gebruik gemaakt van de aanwezigheidsprotocollen van het Netwerk Groene Bureaus 

(NGB). 

Aangenomen kan worden dat er geen broedende huismussen aanwezig zijn als er tijdens twee gerichte 

veldbezoeken in de periode 1 april tot en met 15 mei of tijdens vier gerichte veldbezoeken in de periode 10 

maart tot en met 20 juni geen aanwezigheid kan worden aangetoond.  

De inventarisatie moet bij voorkeur onder de volgende omstandigheden plaatsvinden:  

o goede weersomstandigheden (b.v. geen regen, harde wind en/of kou) 

o op geluidsluwe momenten (bijvoorbeeld de zondagmorgen in stedelijk gebied)  

o Op geschikte momenten op de dag (tussen 1 à 2 uur na zonsopkomst en 1 à 2 uur voor 

zonsondergang is de meeste activiteit waar te nemen, met een piek in de ochtend)  

o met een tussenperiode van minimaal 10 dagen. 

 

 
Inventarisatieperiode huismus. Bron: kennisdocument huismus 

 

Het exacte moment van aanvang van broeden van de huismus is afhankelijk van onder andere de 

weersomstandigheden en kan in de eerste helft van maart en nog tot en met augustus plaatsvinden. Het is 

van belang dat ook in beeld wordt gebracht waar welke elementen van de functionele leefomgeving zich 

bevinden. Hiertoe behoren vooral de plekken waar gefoerageerd en geslapen wordt, zoals struiken, hagen, 

klimop en kruidenrijke vegetaties. Het slapen kan gedurende het jaar op wisselende plekken gebeuren. Ook 

de plekken waar gedronken of gebaad kan worden of waar een stofbad genomen kan worden, behoren 

hiertoe. Het vaststellen van de locaties van de slaapplekken kan gedurende het gehele jaar het beste rond 

zonsondergang of zonsopgang plaats vinden. 

 

 4.2.3 Veldonderzoek 
Er zijn 2 veldbezoeken uitgevoerd om de eventuele aanwezigheid van huismussen in kaart te brengen. 

Hierbij is gelet op zichtbare nesten, maar ook op nest indicerend gedrag van huismussen.  

 

Ronde Datum Ecoloog Tijd Functie Tempe

ratuur 

Wind Neerslag Bewolking 

1. 24-04-

2022 

EH 09:00-

10:00 

Voorkomen 11 o C  4 BFT 

NO 

Geen Geen 

2. 08-05-

2022 

EH 08:30-

09:30 

Voorkomen 11 o C  3 BFT 

NO 

Geen Licht bewolkt 

 
Tijdens de veldbezoeken is er gezocht of er in het plangebied en de directe omgeving nestplaatsen aanwezig 

zijn. Ook is er gefocust op de aanwezigheid van functioneel leefgebied voor de huismus.  
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Er zijn waarnemingen gedaan van koolmees, kauw, duif en merel tijdens een of beide veldbezoeken. Zowel 

de merel als de koolmees hadden een nestlocatie in het te slopen bedrijfsgebouw tijdens de onderzoeken. 

De koolmees onder het pannendak en de merel in de kopgevel.  

Er zijn er geen huismussen waargenomen in of rond het plangebied..  Er zijn op beide dagen geen 

huismusnesten waargenomen. Ook is er geen nestindicerend gedrag waargenomen.  

 

   
Broedplaats koolmees                                 Broedplaats merel 
 

4.2.4 Conclusie huismussen 
De waarnemingen geven aan dat in de gebouwen van de planlocatie geen nestlocaties van huismussen 

aanwezig zijn. Door sloop van de bebouwing is er geen significante afname van functioneel leefgebied van 

huismussen. 

 

4.2.5 Kennisdocument  
Het onderzoek naar huismussen is uitgevoerd volgens voorwaarden van het kennisdocument huismus 2017. 

Dit kennisdocument is kort na de onderzoeken vervangen door het kennisdocument huismus 2022. Ook de 

door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland opgestelde soortenstandaard huismus uit 2014 wordt 

hierdoor vervangen.  

Daarmee is het document een algemeen kennisdocument geworden waarin beleidsneutrale informatie 

staat over de soort. 

Een kennisdocument geeft voor een soort onder andere een overzicht van veel gebruikte maatregelen die 

genomen kunnen worden als deze beschermde soort aanwezig is in of nabij een gebied waar de ruimtelijke 

activiteiten gaan plaatsvinden. Dergelijke maatregelen voorkomen of verminderen negatieve effecten op de 

soort als gevolg van die voorgenomen activiteiten. Naast de genoemde maatregelen in dit kennisdocument 

geldt in alle gevallen dat er ook oplossingen liggen in andere niet nader omschreven alternatieven voor de 

uit te voeren activiteiten. Ook is het te allen tijde mogelijk om af te wijken van de in dit document 

beschreven maatregelen, zolang de keuzes ecologisch onderbouwd worden. Verder beschrijft een 

kennisdocument de kenmerkende ecologische aspecten en de wijze waarop de aan of afwezigheid van de 

soort kan worden aangetoond. 
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Aangezien er met het onderzoek aangetoond wordt dat er geen huismussen in het plangebied voorkomen 

zijn er geen nieuwe inzichten of beleidskeuzes aan te nemen met het nieuwe kennisdocument 2022. 
 

4.3 Vleermuizen 
 

 4.3.1 Introductie vleermuis 
Uit oriënterend onderzoek bleek dat op basis van habitatkenmerken de bebouwing mogelijk een functie 

heeft voor vleermuizen. De potentie voor vleermuizen bestaat uit open stootvoegen en kieren in dakranden 

welke kunnen leiden naar ruimtes onder het dak of in de spouw. Het nader onderzoek naar vleermuizen 

heeft zich specifiek gericht op de te slopen gebouwen, terwijl het verdere plangebied en nadere omgeving 

ook meegenomen zijn. 

 

 4.3.2 Onderzoeksmethode 
Voor het in kaart brengen van vleermuizen is zowel visueel als auditief geïnventariseerd. Het onderzoek is 

uitgevoerd door te zoeken naar jagende, trekkende, en zwermende vleermuizen. En door te zoeken naar 

paarterritoria en verblijfplaatsen. 

De echolocatie die vleermuizen uitzenden is voor ons hoorbaar gemaakt door gebruik te maken van de 

Batlogger M van Elekon. Ultrasone geluiden (range 10-150 kHz) worden door deze geavanceerde 

detector/recorder opgenomen. De Batlogger M registreert ook de GPS coördinaten (via een geïntegreerde 

GPS-ontvanger) en omgevingstemperatuur op het moment van opname. Wanneer op basis van frequentie, 

klank en ritme niet met 100% zekerheid de soort bepaald kon worden is er een opname gemaakt op een 

SDHC-kaart.  Met de BatExplorer Software voor Windows werden opnames eventueel ook later 

geanalyseerd. De opnames werden in tijd en dus in het hoorbare bereik beluisterd. De software detecteert 

automatisch vleermuisgeluiden en geeft deze weer waarbij de BatExplorer ondersteunende identificatie van 

soorten aangeeft. Door de dieren ook zoveel mogelijk visueel waar te nemen is de determinatie geverifieerd 

en is het gedrag (en daarmee vaak de functie van het gebied) vastgesteld. Dit onderzoek is specifiek gericht 

op het in kaart brengen van verblijfplaatsen, soortsamenstelling en gebiedsgebruik.  

 

Vleermuisonderzoek is behoorlijk complex, doordat de soortgroep gedurende het jaar verschillende 

verblijfplaatsen kent, met elk hun eigen functie. Een verblijfplaats kan gemakkelijk over het hoofd worden 

gezien. Daarom wordt het onderzoek uitgevoerd volgens het landelijk vastgesteld protocol voor 

vleermuisonderzoek: Vleermuisprotocol 2021, zoals opgesteld door het Netwerk Groene Bureau, 

Gegevensautoriteit Natuur en de Zoogdiervereniging. Het vleermuisprotocol 2021 is een door de 

Gegevensautoriteit Natuur (GaN) en het Netwerk Groene Bureaus goedgekeurde methodiek. De protocollen 

hebben tot doel het belang van de functies van gebieden voor soorten vleermuizen effectief en efficiënt vast 

te stellen voor de Wet natuurbescherming. Het is een hulpmiddel voor deskundige vleermuisonderzoekers 

en de beoordelaars van vleermuisonderzoek om te bepalen wat een juridisch redelijke 

onderzoeksinspanning is voor een specifieke locatie. De protocollen zijn opgesteld om het onderzoek voor 

de Wet natuurbescherming optimaal te laten verlopen. Wanneer de protocollen in essentie zijn gevolgd, 

bestaat grote mate van juridische zekerheid dat voldaan is aan een wettelijke en maatschappelijk 

verantwoorde inspanning om na te gaan of soorten en functies van gebieden in het geding zijn. 

Onderzoeken die volgens deze protocollen uitgevoerd worden, kunnen in principe volstaan bij 

ontheffingsaanvragen en juridische procedures.   

Het weer is van invloed op de activiteiten van vleermuizen en daardoor op de doelmatigheid van het 

inventariseren. Harde wind (meer dan 3 Beaufort), langdurige regenval, dichte mist en temperaturen onder 

7 tot 12 graden Celsius zijn (afhankelijk van de soort) belemmerende factoren.  

Om de aanwezige vleermuizen zo goed mogelijk in kaart te brengen zijn er op verschillende momenten in 

het jaar veldwerkrondes uitgevoerd. 

 

 4.3.3 Veldonderzoek 

Tijdens de onderzoeken is vooral de te slopen bebouwing onderzocht op de aanwezigheid van 

verblijfplaatsen van vleermuizen. Daarnaast is de directe omgeving hierin meegenomen. Er is met name 

gefocust op in- en uitvliegende vleermuizen en daarnaast is gelet op foeragerende, communicerende en 
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zwermende vleermuizen. Ook is er gekeken naar eventueel foerageergebied of vliegroutes van vleermuizen 

in en nabij het plangebied.  

De planlocatie is in totaal voor het nader onderzoek naar vleermuizen 5 keer bezocht (zie onderstaande 

tabel) door minimaal een deskundig ecoloog van Brabant Eco.  

De voorzomerbezoeken zijn uitgevoerd voor het in kaart brengen van kraam- en zomerverblijven en 

eventueel de vlieg- en foerageerroutes. Hiervoor zijn 3 rondes uitgevoerd, waarvan 1 in de ochtend (ronde 1) 

en 2 avondrondes (ronde 2 en3).  

Tijdens de nazomerronden lag de nadruk op het in kaart brengen van balts- en paarlocaties en daarmee 

indicaties voor winterverblijven. 

 

Ronde Datum Ecoloog Tijd Functie Tem

perat

uur 

Wind Neerslag Bewolking 

1. 25-05-

2022 

FR 03:30-

05:30 

Kraam- en 

zomerverblijf

plaatsen 

10C 2 BF 

ZW 

Geen Helder 

2. 26-05-

2022 

MG+EH 21:40-

23:40 

Kraam- en 

zomerverblijf

plaatsen 

19C 3 BF 

WZW 

Geen Bewolkt 

3. 23-06-

2022 

MG + EH 22:00 – 

00:00 

Kraam- en 

zomerverblijf

plaatsen 

25C 2 BF 

ZO 

Geen Bewolkt 

4. 30-08-

2022 

EH 21:30-

20:00 

Paarverblijfpl

aatsen 
C 3 BF 

ZO 

Geen Geen 

5. 20-09-

2022 

EH 20:45-

22:45 

Paarverblijfpl

aatsen 
C 1 BF 

N 

Geen Half bewolkt 

 

 

Ochtendbezoek 25 mei 2022 
Het ochtendbezoek in mei was met name gericht op het vaststellen van verblijfplaatsen van vleermuizen in 

het de te slopen gebouwen. Dit door te kijken naar zwermende en aantikkende vleermuizen en eventuele 

invliegers.  

Tijdens de ochtendronde zijn twee Gewone dwergvleermuizen foeragerend van 3:50 uur tot 4:10 uur 

waargenomen. Dit onder de bomen bij het Galgenpad, waarna ze wegvlogen in westelijke richting.   

Aansluitend aan het onderzoek is de planlocatie onderzocht op het voorkomen van sporen 

(vleermuiskeutels, invliegopeningen, afgebeten insectenvleugels en vetsporen) die duiden op de 

aanwezigheid van vleermuisverblijfplaatsen. Hiervan zijn geen waarnemingen gedaan. 

 

Avondbezoek 26 mei 2022 
Het avondbezoek in mei was met name gericht op het vaststellen van verblijfplaatsen van vleermuizen in 

het de te slopen gebouwen. Er is vooral tijdens het eerste uur van het onderzoek gelet op uitvliegende 

vleermuizen. Dit door met twee onderzoekers op strategische posten te focussen op de te slopen gebouwen. 

Daarnaast is tevens gelet op foeragerende of passerende vleermuizen in en rond het plangebied. 

Voorafgaande aan het onderzoek is er gezocht naar sporen van verblijfplaatsen van vleermuizen. 

Tijdens de eerste avondronde is er om 22:17 uur een passerende Laatvlieger gezien welke van noord naar 

zuid vloog over de Zundertseweg. 

Tussen 22:15 en 23:15 zijn gewone dwergvleermuizen waargenomen foeragerend in de ten zuiden 

nabijgelegen tuin van Hogeweg 15. In totaal waren dit maximaal 4 gewone dwergvleermuizen waarvan er 3 

gelijktijdig zijn waargenomen. Rond de bebouwing in het plangebied zijn geen waarnemingen van 

vleermuizen gedaan.  

 

Avondbezoek 23 juni 2022 
Het tweede avondbezoek in juni was ook gericht op het vaststellen van verblijfplaatsen van vleermuizen in 

het de te slopen gebouwen. 
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Rond 22:14 foerageert er een gewone dwergvleermuis langs de zuidelijke bomenrij en rondom de 

boomtoppen.  

Om 22:34 passeert er een laatvlieger van noord naar oost vanuit de voortuin van het huis aan de Hogeweg . 

Vanaf 23:00 uur wordt het stiller en zijn er eventjes geen waarnemingen. Om 23:25 zijn de twee foeragerende 

vleermuizen langs de oostelijke bomenrij weer aan het foerageren. Geen uitvliegende of aantikkende 

vleermuizen waargenomen vanuit de te onderzoeken bebouwing. Alle waargenomen vleermuizen leken het 

plangebied binnen te komen vanuit het zuiden.  

 

Avondbezoek 30 augustus 2022 
Het avondbezoek in augustus was met name gericht op het vaststellen van zwermgedrag bij verblijfplaatsen 

en baltsende gewone dwergvleermuismannetjes en ruige dwergvleermuismannetjes. 

Mannetjes van de gewone dwergvleermuis vliegen rond in hun territorium en roepen daarbij om vrouwtjes 

te lokken. Mannetjes van de ruige dwergvleermuis roepen meestal vanuit een verblijfplaats. De 

baltsgeluiden hebben een vrij lage frequentie (sommige mensen kunnen ze horen zonder detector), die dus 

vanaf een grote afstand zijn te horen. Het is daarom belangrijk dat er goed gekeken wordt naar waar de 

vleermuis baltsgeluiden maakt (m.b.v. een goede zaklamp en/of warmtebeeldcamera), zodat er duidelijk 

wordt in welke delen van gebouwen zich paarverblijfplaatsen bevinden en hoeveel territoria er aanwezig 

zijn in een plangebied.  

Deze avond zijn er foeragerende twee gewone dwergvleermuizen waargenomen bij de bomenrij ten zuiden 

voor de woning.  Daarna nog kortstondig een waarneming van een passerende laatvlieger. 

In het plangebied zijn er geen waarnemingen van foeragerende, baltsende of zwermende vleermuizen. 

 

Avondbezoek 20 september 2022 
Ook het tweede nazomerbezoek in september was vooral gericht op het vaststellen van paarverblijven of 

territoria in en nabij de te slopen gebouwen. Er is gedurende de gehele observatie geen vleermuis 

waargenomen in het plangebied. Ten oosten van, buiten het plangebied zijn twee passerende gewone 

dwergvleermuizen waargenomen waarvan er een even foeragerend is waargenomen en deze maakte 

kortstondig baltsende geluiden. 

 

 
Locatie van passerende en baltsende gewone dwergvleermuis uit verslag 

 

4.4 Gebiedsfunctie 
 

4.4.1 Verblijfplaatsen/zwermgedrag 
Tijdens de veldbezoeken in de voorzomermaanden (mei-juni 2022) zijn er in het plangebied geen vaste rust- 

en verblijfplaatsen van vleermuizen gevonden. Er zijn geen in- of uitvliegende vleermuizen waargenomen. 

Tijdens de paarperiode (augustus-september 2022) zijn er geen baltsende vleermuizen waargenomen in het 

plangebied . Tijdens het onderzoek in september is er kortstondig een baltsende gewone dwergvleermuis 

waargenomen nabij de huizen ten noordoosten van het plangebied. Aan de randen van het plangebied is 

gedurende de onderzoeken twee keer een foeragerende gewone dwergvleermuis waargenomen. 

Zwermgedrag is niet waargenomen. 

Op basis van de verrichte onderzoeksinspanning kan het voorkomen van verblijfplaatsen voor vleermuizen 

in de onderzochte te slopen gebouwen worden uitgesloten.  
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4.4.2 Foerageergebied  
Uit het vleermuisonderzoek blijkt dat de directe omgeving van de bebouwing van geringe betekenis is voor 

vleermuizen als foerageergebied. Op grond van het beperkte aantal foeragerende dieren, de ingreep en de 

in ruime mate aanwezige alternatieve foerageermogelijkheden in de directe omgeving kan gesteld worden 

dat het plangebied geen essentieel foerageergebied voor vleermuizen is. De waargenomen foeragerende 

gewone dwergvleermuizen nabij het Galgenpad hebben connectie met de zuidelijk staande bebouwing van 

Hogeweg 15. 

Gezien de erg geringe betekenis van het plangebied als foerageergebied, is geen sprake van een negatief 

effect op foeragerende vleermuizen. De gunstige staat van instandhouding van vleermuissoorten komt niet 

in het geding. 

 

4.4.3 Vliegroutes    
Essentiële vliegroutes zijn niet aanwezig in het plangebied. 

 

4.4.4 Paarterritoria  
Tijdens de bezoeken in de paarperiode zijn er geen baltsende vleermuizen waargenomen in het plangebied. 

Ten noordoosten op afstand van de te slopen gebouwen is tijdens het onderzoek in september kortstondig 

een waarneming geweest De te slopen bebouwing maakt geen onderdeel uit van het territorium. 

 

4.4.5 Winterverblijfplaatsen 

De gebouwen zijn ongeschikt als massawinterverblijfplaats. De afwezigheid van zwermactiviteiten tijdens de 

najaarsonderzoeken bevestigt dit.  

De aanwezigheid van paarverblijfplaatsen is voor de gewone dwergvleermuis vaak een indicatie dat 

gebouwen ook geschikt zijn als winterverblijfplaats voor een kleine groep of solitair overwinterende gewone 

dwergvleermuizen. Afhankelijk van het type bebouwing zijn deze winterverblijfplaatsen alleen geschikt in 

milde winters of ook tijdens strenge vorst. 

Omdat er geen zomer- of paarverblijfplaatsen zijn vastgesteld in het plangebied is het onwaarschijnlijk dat 

er kleine winterverblijfplaatsen van solitair overwinterende vleermuizen in de bebouwing aanwezig zijn. 

 

4.5 Overige soorten 
Volledigheidshalve is tijdens het onderzoek gelet op de aanwezigheid van kleine zoogdieren en 

nestindicatief gedrag van overige gebouw bewonende soorten zoals spreeuw en kauw welke mogelijk 

aanwezig zijn nabij het plangebied. Er zijn tijdens het onderzoek naar huismussen nesten van een koolmees 

en van een merel waargenomen in de te slopen bebouwing. 

Een negatief effect op deze soorten is echter betrekkelijk eenvoudig te voorkomen door buiten het 

broedseizoen te werken. 

 

4.6 Samenvattingen conclusies 
Tijdens de gehele onderzoeksperiode zijn in en nabij het plangebied twee vleermuissoorten waargenomen: 

de gewone dwergvleermuis, (Pipistrellus pipistrellus) en de Laatvlieger (Eptesicus serotinus). 

De gewone dwergvleermuizen zijn foeragerend, kortstondig baltsend  en passerend waargenomen. De 

Laatvlieger is drie keer passerend waargenomen. Er zijn geen in- of uitvliegende, bouncende of baltsende 

vleermuizen bij de te slopen bebouwing waargenomen. 

In onderstaande afbeelding worden de meest relevante waarnemingen van vleermuizen in en nabij het 

plangebied weergegeven. Passerende en foeragerende Gewone dwergvleermuizen worden met gele 

stippen,  Laatvlieger met groene stippen en de vliegrichting met pijl weergegeven. Het totale plangebied is 

blauw omlijnd. De te slopen gebouwen in rood en de te behouden woning in geel. De uitgevoerde 

onderzoeken zijn vooral in de directe nabijheid van de te slopen bebouwing uitgevoerd. 

De weergave betreft een samenvatting van de waarnemingen die tijdens de 5 veldbezoeken zijn gedaan. Het 

is zeer aannemelijk dat individuen op meerdere avonden zijn waargenomen, waardoor de onderstaande 

figuur een vertekend beeld geeft over het werkelijke aantal aanwezige individuen. 
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Plangebied blauw, te slopen gebouwen in rood omlijnd. Gewone dwergvleermuis in geel, Laatvlieger in groen 

 

Alle volgens de Nationale Databank Flora en Fauna eventueel voorkomende vleermuissoorten kunnen, 

afhankelijk van de soort, in meer of mindere mate gebouw bewonend zijn. Enkel de gewone dwergvleermuis 

is tijdens het onderzoek passerend,  foeragerend en baltsend rond het plangebied aangetroffen. De 

laatvlieger is drie keer passerend waargenomen. 

Beide vleermuissoorten zijn typisch gebouw bewonende soorten. Ze gebruiken ruimten onder daken, in de 

spouwmuur en achter gevelbekleding als kraam-, zomer-, paar-, en overwinteringslocatie (Limpens et al., 

1997; Dietz et al., 2011). 

Overige vleermuissoorten zijn niet waargenomen tijdens de veldbezoeken. Afwezigheid van deze soorten 

nabij het plangebied geeft aan dat het plangebied geen functionele betekenis heeft voor deze soorten. 
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5.1 Resultaten 
5.1.1 Algemeen 
o Het onderzoek vond plaats van april 2022 tot en met september 2022. 

o Het gehele plangebied met daarbij alle structuren waren goed toegankelijk en visueel goed te 

onderzoeken. 

o Het plangebied is zeven keer bezocht om veldonderzoek uit te voeren. 

o  In de te slopen gebouwen zijn nesten van een koolmees en een merel waargenomen. 

 

5.1.2 Huismussen 
o Het plangebied biedt door de afwezigheid van vegetatie op de planlocatie geen schuil- en 

foerageermogelijkheden voor huismussen. 

o E zijn geen huismussen waargenomen in of nabij de te slopen gebouwen en er zijn in deze 

gebouwen ook geen nesten aanwezig. 

o De te slopen gebouwen of het overige deel van het plangebied zijn geen essentieel onderdeel van 

het leefgebied van de huismus. De Wet natuurbescherming wordt niet overtreden door de geplande 

ontwikkeling. Er is geen ontheffingsaanvraag nodig. 

 

5.1.3 Vleermuizen 
o Er zijn in en nabij het plangebied twee soorten vleermuizen waargenomen, de Gewone 

dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus) en de Laatvlieger ( Eptesicus serotinus).  

Tijdens inspectie van het plangebied bij daglicht zijn geen vleermuiskeutels of andere sporen 

gevonden die duiden op vleermuisverblijfplaatsen. 

o Er zijn geen kraam- en zomerverblijfplaatsen aangetroffen in de te slopen gebouwen. 

o De omgeving rond het plangebied fungeert als foerageergebied voor maximaal twee of drie 

dwergvleermuizen. Gelet op dit kleine aantal en het ruime aanbod aan vergelijkbaar 

foerageergebied in de omgeving is het geen essentieel foerageergebied. Een onmisbaar 

foerageergebied binnen de plangrenzen is niet aan de orde.  

o Er zijn geen essentiële vliegroutes aanwezig in het plangebied. Bestaande lijnvormige 

groenstructuren waarlangs migratie- of foerageerroutes van vleermuizen zouden kunnen liggen 

worden niet aangetast door de voorgenomen plannen. 

o De balts van de gewone dwergvleermuis is in september kortstondig gehoord in de omgeving van 

het plangebied. De te slopen bebouwing maakt geen onderdeel uit van het territorium. 

o De balts van andere soorten is in augustus en september niet gehoord in of in de directe omgeving 

van het plangebied. 

o Paarverblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis of andere soorten zijn niet aangetroffen.  

o Het zogenaamde najaar zwermgedrag is niet waargenomen 

o De geplande ontwikkeling heeft door gebrek aan geschikte verblijfslocaties en het ontbreken van 

een gebruiksfunctie geen negatieve effecten op lokale populaties vleermuizen. Er is geen 

ontheffingsaanvraag nodig. 

 

5.2 Toetsing Wet natuurbescherming/staat van instandhouding 
De gewone dwergvleermuis is in Nederland de meest algemene soort. Hij kan vrijwel overal in Nederland 

aangetroffen worden. Ook komt de gewone dwergvleermuis algemeen voor in de omgeving van het 

plangebied, de gemeente Etten Leur en elders in de provincie Noord-Brabant. De Laatvlieger is ook een zeer 

algemene soort in Nederland en is in het verleden regelmatig waargenomen in de buurt van het plangebied. 

 5. RESULTATEN EN ADVIES 
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Zie de onderstaande afbeelding voor recente verspreidingsinformatie van de gewone dwergvleermuis en de 

laatvlieger.  

 

Verspreiding gewone dwergvleermuis en laatvlieger. Bron: verspreidingsatlas.nl 

 

De voorgenomen ontwikkelingen zullen geen invloed hebben op de in het plangebied of directe omgeving 

voorkomende vleermuizen. Er worden geen verblijfplaatsen aangetast en er worden geen essentiële 

vliegroutes of essentieel foerageergebied aangetast. Daarmee kan gesteld worden dat de duurzame 

instandhouding van de aangetroffen vleermuissoorten niet in gevaar zal komen door de geplande 

ontwikkeling. Een ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming voor het uitvoeren van de plannen 

is daarmee niet nodig. 

Er zijn geen zomer-, kraam-, paar-, of winterverblijfplaatsen aangetroffen in het plangebied. Zodoende 

worden er met de sloop geen verbodsartikelen overtreden van de Wet natuurbescherming en is een 

ontheffingsverzoek bij bevoegd gezag niet noodzakelijk. 

Het wordt wel aangeraden om de nieuwbouw natuurinclusief te ontwerpen en uit te voeren. Dit houdt in dat 

er definitieve verblijfplaatsen en een geschikte leefomgeving voor gebouw bewonende soorten zoals 

vleermuizen en huismussen worden gerealiseerd in en om de nieuwbouw.  

  

5.3 Aanbevelingen 
o Vleermuizen kunnen zelf geen verblijfplaatsen maken en zijn dus afhankelijk van bestaande 

verblijfplaatsen. Er zijn onderhoudsvrije vleermuiskasten in de handel die kunnen worden 

ingemetseld of die eenvoudig te bevestigen zijn aan muren. Deze positieve maatregelen zijn veelal 

eenvoudig en met geringe meerkosten in of bij nieuwbouw en renovaties toe te passen. 

 

 (www.checklistgroenbouwen.nl) 

(www.bouwnatuurinclusief.nl) 

 

o Kunstmatige verlichting werkt verstorend op zoogdieren en andere fauna. Werk daarom niet tussen 

zonsondergang en zonsopkomst.  Voorkom of beperk daarnaast de toepassing van kunstlicht en de 

verstrooiing van licht buiten de projectlocatie. Voorkom ook het direct schijnen op 

wateroppervlakken of groenelementen, zoals bosschages en ruigtes. 

o De zorgplicht is altijd van toepassing, op basis waarvan door iedereen voldoende zorg in acht moet 

worden genomen voor de in het wild levende dieren en hun leefomgeving. Dit kan bijvoorbeeld 

door buiten kwetsbare periodes (het voortplantings- en winterslaapseizoen) te starten met 

werkzaamheden en het gefaseerd werken om dieren de kans te geven om te vluchten. Verder 

kunnen er vogels broeden in de omgeving van het plangebied. Werkzaamheden die een verstorend 

http://www.verspreidingsatlas.nl/
http://www.checklistgroenbouwen.nl/
http://www.bouwnatuurinclusief.nl/
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effect op broedende vogels veroorzaken dienen daarom plaats te vinden buiten het broedseizoen 

(broedseizoen loopt globaal van half maart tot half juli). 

o Bij onvoorziene omstandigheden dient direct contact opgenomen te worden met een ter zake 

deskundige. 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



Nader onderzoek huismussen vleermuizen  Zundertseweg 38 Etten Leur BE-0311 

Brabant Eco; ecologische dienstverlening   20 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Websites 

www.wetnatuurbescherming.nl 

www.NDFF.nl  

www.verspreidingsatlas.nl 

www.rijksoverheid.nl 

www.brabant.nl 

www.vivarapro.nl 

www.checklistgroenbouwen.nl 

www.zoogdiervereniging.nl 

 

 

Andere bronnen 

Quickscan Brabant Eco  2022-BE-0283  (d.d. 21 april  2022) 

Netwerk Groene Bureaus 

Checklist Vleermuisprotocol 

Limpens et al., 1997; Dietz et al., 2011  
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1. Inleiding
In Nederland zijn flora en fauna beschermd door de Wet natuurbescherming. Initiatiefnemers moeten bij ruimtelijke ingrepen

rekening houden met de aanwezige natuurwaarden. Voordat ruimtelijke ingrepen gepland en uitgevoerd worden is het

noodzakelijk om te weten welke beschermde flora en fauna (potentieel) voorkomen in een plangebied. Vooral gemeenten hebben

in dit proces een belangrijke rol. Gemeenten zijn gebiedsbeheerder, stellen bestemmingsplannen vast (die niet in strijd mogen

zijn met bestaande wet- en regelgeving), verlenen omgevingsvergunningen en zijn zelf ook deels projectontwikkelaar. Om deze

rol goed uit te voeren, moeten gemeenten kennis hebben over de aanwezige flora en fauna binnen de gemeentegrenzen. Het

gaat dan om inhoudelijke ecologische kennis, juridische kennis en inzicht in de verspreiding van soorten binnen de gemeente.

1.1 Werkwijze1.1 Werkwijze

1.2 Ingrepen1.2 Ingrepen

De initiatiefnemer is voornemens de volgende ingreep/ingrepen uit te voeren:

• Slopen van gebouwenSlopen van gebouwen

De bebouwing in het plangebied wordt (in zijn geheel of gedeeltelijk) gesloopt waarbij ook de huidige ter-reininrichting
(geheel of gedeeltelijk) verdwijnt. Materiaal en puin worden afgevoerd.

1.3 Randvoorwaarden1.3 Randvoorwaarden

Voor het betrouwbaar gebruik van FloraFaunaCheck.nl wordt uitgegaan van enkele randvoorwaarden. Indien uw project of plan

niet voldoet aan onderstaande randvoorwaarden dan zijn de resultaten mogelijk onjuist en wordt u geadviseerd contact op te

nemen met Regelink Ecologie & Landschap.

• Werkzaamheden worden niet tijdens het broedseizoen uitgevoerd.

• Uw project of plan behoort tot de categorieën: bestendig beheer en onderhoud; bestendig gebruik of ruimtelijke

ontwikkeling en inrichting.

• Uw project of plan behelst een gebied van maximaal 1 ha en ligt buiten een natuurgebied.

• Tijdens werkzaamheden en daadwerkelijk gebruik / beheer wordt geen kunstlicht of geluidhinder naar de omgeving

veroorzaakt.

• De werkzaamheden veroorzaken geen verrijkende effecten in Natura 2000-gebieden in de directe omgeving.

Door werkzaamheden uit te voeren overeenkomstig de werkwijzen in deze werkprotocollen kan gebruik gemaakt worden van de

generieke ontheffing Wet Natuurbescherming die op basis van het Soortenmanagementplan is afgegeven. De ontheffing is alleen

van toepassing op de in het Soortenmanagementplan omschreven ingrepen en uitvoering volgens deze werkprotocollen. Volg

daarbij altijd het algemene stappenplan en het beslisschema van het werkprotocol. Andere ingrepen of een andere werkwijzen

kunnen leiden tot een overtreding van de Wet natuurbescherming. De maatregelen in dit werkprotocol zijn er op gericht de

overtredingen doden en/of verstoren te voorkomen en verlies aan verblijfplaatsen te mitigeren.

1.4 Disclaimer1.4 Disclaimer

De gegeven informatie van de online applicatie FloraFaunaCheck.nl is met de grootste zorg samengesteld. Voor eventuele

onjuistheden van deze informatie kan geen aansprakelijkheid verleend worden. Mocht u onjuistheden constateren, dan vragen wij

u om contact op te nemen met Regelink Ecologie & Landschap.
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1.5 Plangebied1.5 Plangebied

Het plangebied is gelegen in de gemeente Etten-Leur. In onderstaande figuur is de begrenzing van het plangebied aangegeven.
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2. Resultaten
In dit hoofdstuk zijn de resultaten voor beschermde soorten opgenomen. FloraFaunaCheck.nl toetst op dit moment niet aan

beschermde gebieden.

2.1 soorten2.1 soorten

In onderstaande tabel zijn de resultaten met betrekking tot beschermde soorten opgenomen. Uw geplande ingreep heeft een

nadelig effect op de functie van het gebied voor de vermelde soorten.

Onderstaande resultaten zijn correct mits voldaan is aan de voorwaarden (zie paragraaf 1.3).

SoortSoort BeschermingsregimeBeschermingsregime FunctieFunctie ProtocolProtocol

Gewone dwergvleermuis Habitatrichtlijn zomerverblijfplaats in gebouw 

paarverblijfplaats in gebouw 

kraamverblijfplaats in gebouw 

winterverblijfplaats in gebouw 

matige kans 

matige kans 

matige kans 

matige kans 

Laatvlieger Habitatrichtlijn zomerverblijfplaats in gebouw 

paarverblijfplaats in gebouw 

kraamverblijfplaats in gebouw 

winterverblijfplaats in gebouw 

matige kans 

matige kans 

matige kans 

matige kans 

Ruige dwergvleermuis Habitatrichtlijn zomerverblijfplaats in gebouw 

paarverblijfplaats in gebouw 

winterverblijfplaats in gebouw 

matige kans 

matige kans 

matige kans 

Gierzwaluw Vogelrichtlijn nestlocatie lage kans 

Huismus Vogelrichtlijn nestlocatie matige kans 
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2.3 Specifieke maatregelen2.3 Specifieke maatregelen

Alternatieve verblijfplaatsen realiserenAlternatieve verblijfplaatsen realiseren

Voor deze maatregel is nog geen aanvullende beschrijving beschikbaar.

Realiseren voorzieningen nieuwbouwRealiseren voorzieningen nieuwbouw

Indien nieuwbouw gerealiseerd wordt, moeten voorzieningen aan de hand van Werkprotocol 10 ‘Realiseren van voorzieningen

in nieuwbouw’ worden toegepast. Nieuwbouw kan worden gebruikt om een flinke plus te realiseren op de

salderingsboekhouding. Er moeten verschillende typen voorzieningen gerealiseerd worden in de nieuwbouw.

Wanneer sloop op grote schaal plaatsvindt (zoals sloop van meerdere woningen) en er zijn nestlocaties of verblijfplaatsen

aanwezig of de potentie voor vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen hoog is, dan is het nodig om te faseren in tijd en

ruimte. Op deze manier verdwijnen het functionele leefgebied, de verblijfplaatsen en de nestlocaties niet in een keer. De soorten

krijgen alternatieven geboden in de nieuwbouw en nieuwe terreininrichting, voordat een nieuw deel van de verblijfplaatsen en

nestlocaties verdwijnen.

Omdat op voorhand maatregelen moeten worden getroffen, zijn tijdelijke voorzieningen overbodig. Wanneer uit de

salderingsboekhouding blijkt dat er onvoldoende alternatieven zijn, dan moeten permanente maatregelen worden genomen

zoals hierboven beschreven in Werkprotocol 10 ‘Realiseren van voorzieningen in nieuwbouw’.

Inschakelen ecoloog bij aantreffen dieren tijdens werkzaamheden tbv alle beschermde soortenInschakelen ecoloog bij aantreffen dieren tijdens werkzaamheden tbv alle beschermde soorten

Wanneer er onverhoopt dieren worden aangetroffen tijdens de werkzaamheden moeten de werkzaamheden stilgelegd worden.

Er moet direct contact opgenomen worden met een ecoloog om te bepalen wat de juiste vervolgstappen zijn. In overleg met de

ecoloog kunnen de werkzaamheden weer opgestart worden.

Werkzaamheden buiten broedseizoen gierzwaluw uitvoerenWerkzaamheden buiten broedseizoen gierzwaluw uitvoeren

Dakgoten, windveren of boeiborden moeten vervangen worden buiten de kwetsbare periode van de gierzwaluw, namelijk het

broedseizoen. Het broedseizoen van de gierzwaluw loopt van half april tot en met augustus. De werkzaamheden moeten dus

plaatsvinden tussen september en half april. Binnen hotspots van gierzwaluwen mag voegwerk niet vervangen worden tijdens

het broedseizoen, ook niet met een aangepaste werkwijze.

Werkzaamheden buiten broedseizoen huismus uitvoerenWerkzaamheden buiten broedseizoen huismus uitvoeren

Binnen hotspots van huismussen mag voegwerk niet vervangen worden tijdens het broedseizoen, ook niet met een aangepaste

werkwijze.

3. Conclusie
Er zijn beschermde soorten aanwezig waarop de ingreep een negatief effect heeft. Neem contact op met een ecologisch

adviesbureau voor het maken van een mitigatieplan.

Meer weten?

Neem dan vrijblijvend contact op met een van de ecologen

van Regelink Ecologie & landschap. Wij komen graag een keer

bij u langs om van gedachten te wisselen of een korte

presentatie te geven.

T 085-7737676 W www.regelink.nl

Hoe zijn wij te bereiken?

4



Kennisdocument

Huismus
Passer domesticus
Versie 1.0, juli 2017

Leidseveer 2

3511 SB Utrecht

t 085 - 486 22 22

f 085 - 486 22 33

info@bij12.nl

bij12.nl

Dit is een publicatie van BIJ12

mailto:info@bij12.nl
bij12.nl


Inhoudsopgave
Leeswijzer  2

Inleiding  3

1  De huismus  6

1.1  Soortkenmerken  6

1.2  Leefwijze  6

1.3  Voedsel  6

1.4  Nesten, rustplaatsen en (functionele) leefomgeving  7

1.5  Verspreiding en aantalsontwikkeling  10

1.6  Populaties  13

2  Benodigd ecologisch onderzoek   15

2.1  Inleiding  15

2.2  Het aantonen van aanwezigheid of van afwezigheid  15

2.3  Het bepalen van de effecten van de activiteiten  21

3  Mogelijke maatregelen ten gunste van de huismus  26

3.1  Werken buiten kwetsbare perioden  27

3.2  Alternatieve nestplaatsen aanbieden  28

3.3  Verbeteren habitat in bestaand of nieuw leefgebied  31

3.4  Faseren activiteiten in ruimte en tijd  32

3.5  Toegankelijk houden nestplaatsen  33

3.6  Ongeschikt maken nestplaatsen  33

3.7  Inschakelen huismusdeskundige  33

3.8  Opstellen ecologisch werkprotocol  34

4  Activiteiten: effecten en te nemen maatregelen  35

4.1  Effecten van verschillende typen activiteiten  35

4.2  In aanmerking komende maatregelen bij verschillende typen activiteiten  36

Colofon 41

BIJLAGE 1 Wet natuurbescherming 42

BIJLAGE 2 Jaarrond beschermde nesten 45



C

Leeswijzer 

Dit document is opgebouwd uit vier hoofdstukken die los van elkaar, maar ook in samenhang met elkaar 

te lezen zijn. Het is niet noodzakelijk om dit document van voor tot achter door te lezen. Elk hoofdstuk 

heeft zijn eigen ingang. Afhankelijk van uw primaire vraag kunt u direct door naar één van deze vier 

hoofdstukken en zo nodig kunt u teruggrijpen op één van de andere hoofdstukken.  

 

Hoofdstuk 1: ecologische informatie 

Wilt u meer weten over de huismus zelf dan kunt u inhoudelijke ecologische informatie over de huismus 

vinden in hoofdstuk 1. Hier vindt u bijvoorbeeld informatie over het type gebied waarin zich huismussen 

kunnen bevinden en over hun verblijfplaatsen. 

 

Hoofdstuk 2: ecologisch onderzoek 

Bent u vooral geïnteresseerd in welke gegevens u moet hebben en welk ecologisch onderzoek u wanneer 

moet uitvoeren om soepel aan de vereisten vanuit de soortbescherming in de natuurwetgeving tegemoet 

te komen, dan start u met hoofdstuk 2. Hier staat bijvoorbeeld beschreven op welke wijzen u de aan- of 

afwezigheid van huismussen kunt aantonen en hoe u kunt aantonen dat de functionaliteit van een nest of 

rustplaats van de huismus al dan niet behouden blijft.  

 

Hoofdstuk 3: maatregelen 

Hoofdstuk 3 geeft voorbeelden van maatregelen ten gunste van de huismus die u bij uw activiteiten kunt 

nemen. Het nemen van één of meer van deze maatregelen stelt u in staat om negatieve effecten van 

uw activiteiten op de huismus geheel of zoveel mogelijk te voorkomen. Hiermee kunt u mogelijk een 

overtreding voorkomen. In het geval dat een overtreding niet te voorkomen valt, kunnen dit maatregelen 

zijn die genomen moeten worden om in aanmerking te komen voor een ontheffing. De provincie waar u 

voornemens bent de activiteit te ontplooien, beoordeelt of deze maatregelen afdoende zijn. 

Hoofdstuk 4: activiteiten en maatregelen 

Hoofdstuk 4 heeft als ingang een aantal veel voorkomende activiteiten met een mogelijk negatief effect 

op de huismus. Daaraan is in de vorm van een matrix een aantal te nemen maatregelen ten gunste van 

de huismus gekoppeld. Niet alle activiteiten zullen effecten hebben op huismussen. Voor de meest 

voorkomende activiteiten staat hier indicatief aangegeven welke maatregelen ten gunste van de huismus 

in aanmerking kunnen komen om de negatieve effecten te doen verminderen of op te heffen. 

 

Het juridisch kader voor de bescherming van de huismus is vastgelegd in artikelen 3.1 tot en met 3.4 

van de Wet natuurbescherming (zie bijlage 1). Dit kader is door de nationale wetgever uitgewerkt in 

het Besluit natuurbescherming en de Regeling natuurbescherming. Dat kader staat nader beschreven 

in een afzonderlijk document: het Juridisch Kader horende bij de kennisdocumenten. Op provinciaal 

niveau kunnen Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten binnen dit kader beleidskeuzes maken. 

Deze beleidskeuzes zijn niet beschreven in het Juridisch Kader behorende bij de kennisdocumenten. 

De provinciale beleidskeuzes vormen samen met het juridisch kader en het kennisdocument het 

beoordelingskader voor de provincie bij een ontheffingsaanvraag. 

 

Inleiding 

Waarom de soortenstandaard 

De huismus is een beschermde inheemse diersoort als bedoeld in artikel 3.1 van de Wet 

natuurbescherming, op basis van het feit dat de soort deel uitmaakt van ‘alle natuurlijk in het wild 

levende vogelsoorten op het Europese grondgebied van de Lidstaten waarop het Verdrag van toepassing 

is’ (artikel 1 van de Vogelrichtlijn). De huismus staat vermeld op de lijst met vogelsoorten waarvan de 

nesten jaarrond beschermd zijn (RVO, 2009). De nesten van huismussen vallen onder categorie 2 van 

vogelnesten “nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin 

zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats 

zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar” (zie bijlage 2 Jaarrond beschermde nesten). De huismus 

staat tevens als gevoelig vermeld op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels (2004). 

 

De Wet natuurbescherming bevat een aantal verboden handelingen die van toepassing zijn op alle 

inheemse vogels. De wet verbiedt onder andere:

1. het opzettelijk doden of vangen van vogels (artikel 3.1 lid 1);

2. het opzettelijk vernielen of beschadigen van nesten, rustplaatsen en eieren van vogels, of het   

 wegnemen van nesten (artikel 3.1 lid 2);

3. het rapen en onder zich hebben van eieren van vogels (artikel 3.1 lid 3);

4. het opzettelijk storen van vogels (artikel 3.1 lid 4);

5. het bezit, het vervoer en de handel in vogels, dood of levend, dan wel delen of producten daarvan  

 (artikel 3.2).

In geval van overtreding van deze verboden bestaat er voor het bevoegd gezag een beginselplicht 

tot handhaving. Dat kan leiden tot bestuursrechtelijke maatregelen in de vorm van een last onder 

bestuursdwang, een last onder dwangsom of een BSBm (Bestuurlijke strafbeschikking milieu). 

Overtreding van deze verboden is bovendien een economisch delict en kan leiden tot strafrechtelijke 

vervolging. De wet voorziet in een algemene bevoegdheid voor de bevoegde gezagen (de provincies en 

in sommige gevallen het Ministerie van Economische Zaken) om onder voorwaarden een ontheffing of 

vrijstelling te verlenen van de verboden (artikel 3.3).

Wat staat erin? 

Het kennisdocument geeft voor een soort een overzicht van vaak in aanmerking komende maatregelen 

die genomen kunnen worden als deze beschermde soort aanwezig is in of nabij een gebied waar de 

ruimtelijke activiteiten plaats gaan vinden. Dergelijke maatregelen voorkomen of verminderen negatieve 

effecten op de soort als gevolg van die voorgenomen activiteiten. Verder beschrijft het document de 

kenmerkende ecologische aspecten en de wijze waarop de aanwezigheid (of de afwezigheid) van de 

soort kan worden aangetoond.  

 

Dit kennisdocument Huismus 2017 vervangt de soortenstandaard Huismus  uit 2014 die nog door de 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) in opdracht van het Ministerie van Economische 

Zaken was opgesteld. Aanpassing van de soortenstandaard was nodig vanwege de invoering van de 

nieuwe Wet Natuurbescherming die per 1 januari 2017 in werking is getreden. Onder deze nieuwe wet 

komt de bevoegdheid voor het verlenen van ontheffingen en vrijstellingen namelijk voor het overgrote 

deel bij de provincies te liggen. In enkele situaties waarbij nationale belangen in het geding zijn, blijft 

het Ministerie van Economische Zaken bevoegd gezag. Voorbeelden hiervan zijn het aanleggen of 32
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aanpassen van de hoofdinfrastructuur zoals snelwegen hoofdspoor en waterwegen, maar ook de hoofd 

infrastructuur die nodig is om gas en elektriciteit te transporteren.

In het kader van de decentralisatie van het bevoegd gezag krijgen de provincies meer vrijheid voor de 

invulling van hun eigen natuurbeleid waaronder de bescherming van planten- en diersoorten. Door 

de decentralisatie is er dus geen sprake meer van één landelijk soortenbeleid en stopt RVO.nl met het 

beheren van de soortenstandaards. Omdat de soortenstandaards veel nuttige informatie bevatten en een 

belangrijk hulpmiddel zijn bij het bepalen van de effecten van een ingreep op een soort en met welke 

maatregelen deze effecten kunnen worden verminderd of voorkomen, hebben de provincies gezamenlijk 

besloten de kennis van de soortenstandaards overeind te willen houden. Daartoe heeft BIJ12 opdracht 

gekregen van het Interprovinciaal Overleg (IPO) het beheer van de soortenstandaards over te nemen. 

In het kader van deze overname is het uiterlijk van de soortenstandaard aangepast naar een BIJ12-

format, de naam soortenstandaard gewijzigd in kennisdocument en zijn beleidskeuzes uit de 

documenten verwijderd. Dat laatste was nodig vanwege de decentralisatie van het bevoegd gezag en 

de vrijheid die iedere Provincie heeft met de invulling van haar eigen natuurbeleid. Daarmee is het 

voor u liggende document een algemeen kennisdocument geworden waarin beleidsneutrale informatie 

staat over de soort. Zowel de provincies als RVO.nl hebben input geleverd bij de omvorming van de 

soortenstandaard tot kennisdocument. De opbouw van het kennisdocument is gelijk gebleven aan die 

van de soortenstandaard. Voor juridische aspecten wordt verwezen naar het juridisch kader behorende 

bij de kennisdocumenten en naar de websites van de diverse provincies alwaar de beleidsregels en 

verordeningen zijn te vinden ten aanzien van ontheffingen en vrijstellingen. 

Wat kunnen de twee hoofddoelgroepen ermee?  

Initiatiefnemers 

Een initiatiefnemer, of diens ecologisch adviseur, kan deze informatie -in combinatie met andere 

informatie- gebruiken bij het invulling geven aan onder andere het zorgvuldig handelen, de zorgplicht, 

het onderbouwen van maatregelen voor een ontheffingsaanvraag, het voorkomen van een overtreding, 

het behoud van de functionaliteit van voortplantingsplaatsen en rustplaatsen en zo bijdragen aan het 

behoud van een goede staat van instandhouding van de betreffende soort. Tevens kan deze informatie 

bijdragen aan het verkrijgen van inzicht in de benodigde onderzoeks- en uitvoeringsinspanning om aan 

deze doelen te kunnen voldoen. 

In het geval dat er maatregelen worden uitgevoerd waardoor er geen overtreding op treedt, is er 

geen ontheffing van het bevoegd gezag noodzakelijk. Het is de keuze en verantwoordelijkheid van 

de initiatiefnemer zelf om deze maatregelen te formuleren en uit te voeren ter voorkoming van een 

overtreding. Indien er wel een verbodsbepaling wordt overtreden, dient er altijd een ontheffingsaanvraag 

te worden ingediend.

Bevoegde gezagen 

Het bevoegd gezag dat moet oordelen over ontheffingsverzoeken of afgifte van een verklaring van geen 

bedenkingen of betrokken is bij handhaving, kan informatie uit het kennisdocument gebruiken bij haar 

beoordeling. De informatie is generiek van aard en het is de verantwoordelijkheid van de aanvrager 

hoe hij deze informatie gebruikt in een concreet geval. Vaak is immers meer informatie nodig over de 

betreffende activiteit en over de aanwezigheid van beschermde soorten in het plangebied (werklocatie), 

om vast te kunnen stellen welke maatregelen in een concreet geval nodig zijn. Ook de aard van de 

activiteit, de duur van het effect en het schaalniveau waarop de activiteit wordt uitgevoerd, kunnen 

van invloed zijn op de omvang van de schadelijke effecten die de activiteit kan hebben op beschermde 

dieren en planten en de beoordeling of daarmee verbodsbepalingen van de natuurwetgeving worden 

overtreden. Het kennisdocument vormt een hulpmiddel en sluit andere maatregelen en methoden niet 

uit mits die door een deskundige op het gebied van de soort worden onderbouwd. Het kennisdocument 

kan alleen worden gebruikt in combinatie met het juridisch kader behorende bij de kennisdocumenten en 

het provinciespecifieke beleid ten aanzien van ontheffingen en vrijstellingen.

Samenhang met andere instrumenten 

Het kennisdocument werkt op deze wijze nader uit wat getoond wordt in de 

Maatregelenindicator Soorten 

(http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/effectenindicatormaatregelen. aspx?subj=soorten). Deze 

indicator is een internetapplicatie die snel een eerste inzicht verstrekt in mogelijke maatregelen. De 

maatregelen zijn gebaseerd op de activiteiten zoals deze in de WABO (per 2019 de omgevingswet) en 

waterwet worden onderscheiden.

  

Vragen of reageren 

Bij het ontwikkelen en actueel houden van de kennisdocumenten, gecoördineerd vanuit BIJ12, wordt 

gebruik gemaakt van de ecologische en juridische expertise van verschillende deskundigen. Ondanks 

de zorgvuldige wijze waarop de voormalige soortenstandaards en huidige kennisdocumenten zijn 

samengesteld, zullen zich in de praktijk toch nieuwe situaties voordoen, zullen andere ervaringen worden 

opgedaan of worden er andere oplossingen aangereikt. Deze informatie en de ervaringen met het gebruik 

van de kennisdocumenten nemen we graag mee voor een volgende versie van dit kennisdocument. 

Heeft u verbetersuggesties of aanvullende informatie? Stuur ons een e-mail naar info@bij12.nl. Heeft 

u specifieke inhoudelijke vragen met betrekking tot de uitvoering van de wet of beoordeling van een 

aanvraag, dan dient u contact op te nemen met de desbetreffende provincie en in enkele situaties met 

RVO.nl.
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1  De huismus 

1.1  Soortkenmerken 
De huismus is 14 tot 16 centimeter lang en weegt maximaal circa 35 gram. Het mannetje en vrouwtje 

verschillen van uiterlijk. Het mannetje heeft een grijze kruin, een zwarte oogstreep, een witte stip achter 

het oog, een zwarte bef tot op de bovenborst, roodbruine, zwartgestreepte bovendelen en vleugels en 

een opvallende witte vleugelstreep. Het vrouwtje heeft licht bruine bovendelen met een grijze waas en 

donkerbruine strepen, een effen lichte borst en eenkleurig grijze onderdelen met een beige teint. 

 

De helft van de juveniele huismussen overleeft het eerste half jaar. Deze exemplaren worden meestal 

circa 3 à 4 jaar oud, maar er zijn exemplaren bekend tot 10 jaar oud.  

 

1.2  Leefwijze 
Huismussen zijn sterk geassocieerd met mensen. De nestplaats is in de regel gebonden aan bebouwing. 

Voor zijn voedsel is de huismus sterk afhankelijk van wat de mens hem al dan niet bewust biedt. Deze 

voedselbron moet continu aanwezig zijn. 

 

Huismussen zijn uitgesproken standvogels, die zich meestal niet meer dan enkele honderden meters 

van de broedplaats verwijderen. In het broedseizoen blijven ze dichterbij de broedplaats. Huismussen 

zijn sociale dieren: broeden, foerageren, baltsen, stofbaden nemen, slapen en uitzwermen na de 

broedperiode zijn allemaal activiteiten die in groepsverband plaatsvinden.  

 

Huismussen zijn in tegenstelling tot veel andere vogels ’s ochtends rond zonsopkomst nog niet erg actief 

met zingen, wel 1-2 uur na zonsopkomst; aan het eind van de morgen neemt de zangactiviteit weer af. Op 

de gezamenlijke slaapplaatsen en foerageerplaatsen wordt wel volop gekwetterd en getjilpt. 

 

De broedtijd is meestal van begin april tot en met augustus, maar in maart kan er ook al gebroed 

worden. Meestal worden 2 tot 3 legsels grootgebracht. De nestbouw begint al in maart. Ook buiten de 

broedperiode wordt aan het nest gebouwd en wordt het nest ook gebruikt als slaapplaats. Eén succesvol 

broedsel per seizoen is niet voldoende om de populatie in stand te houden, daarvoor zijn ook succesvolle 

vervolglegsels noodzakelijk. De broedduur bedraagt 12 tot 14 dagen en vervolgens vliegen de jongen na 

14 tot 16 dagen uit en worden daarna nog 10 tot 14 dagen door hun ouders gevoed. 

 

Huismussen zijn stapelvoedsel voor bijvoorbeeld sperwers. Deze zijn tegenwoordig frequent aanwezig 

in stedelijke gebieden. Meerdere succesvolle broedsels per jaar zijn ook om deze reden nodig om de 

huismuspopulatie in stand te houden. Plekken waar voedsel gezocht worden moeten, zeker in gebieden 

waar predatoren aanwezig zijn, in de directe omgeving van schuil- en vluchtmogelijkheden liggen.  

 

1.3  Voedsel 
Het voedsel van volwassen huismussen bestaat voornamelijk uit zaden van grassen en onkruiden en 

wordt aangevuld met insecten en hun larven, bessen en bloemknoppen. In stedelijke omgeving zijn 

naast het voedselaanbod uit voerdersilo’s broodkruimels en andere voedselresten van mensen en hun 

huisdieren de belangrijkste voedselbron. Ook wordt er wel grit (kalk!) en kleine hoeveelheden kleine 

steentjes (bevorderen vertering harde granen) gegeten. In het broedseizoen hebben vrouwtjes voldoende 

eiwitrijk voedsel nodig om eieren te kunnen leggen. 

 

Jongen eten in de eerste twee weken van hun leven eerst voornamelijk zacht eiwitrijk voedsel bestaande 

uit insecten zoals bladluizen, 

(dans)muggen, vliegen, vliegmieren, gaasvliegen, rupsen en zelfs spinnen. Naarmate de jongen in die 

periode groeien, wordt dit dieet geleidelijk aangevuld met plantaardig voedsel. De jongen worden 

gevoerd tot een week of twee na het uitvliegen en dan is het voedsel hetzelfde als die van een volwassen 

huismus. 

 

Het voedsel wordt gezocht op plaatsen zonder of met korte vegetatie, zoals wegbermen, erven en tuinen. 

Essentieel is dat er continu betrouwbare, voedselbronnen beschikbaar zijn en dat bij die voedselbronnen 

voldoende dekking is. In het stedelijk gebied is dit vaak in de omgeving van kinderboerderijen, bakkers 

en terrasjes; in het landelijk gebied is dit vaak bij boerderijen en graanverwerkende bedrijven. Ook in 

bomen, zoals wilg, eik en berk, kunnen huismussen insecten vinden. 

 

1.4  Nesten, rustplaatsen en (functionele) leefomgeving 
Habitat 

De huismus heeft een sterke binding met mensen en komt tot broeden in of tegen gebouwen in dorpen 

en steden, in en bij boerderijen, maneges, kinderboerderijen en andere vormen van bebouwing in het 

landelijk gebied. Plekken waar menselijke bebouwing wordt afgewisseld met groenvoorzieningen 

herbergen hogere dichtheden huismussen dan als er geen groen aanwezig is. Hierbij valt te denken aan 

ruim opgezette wijken met parkjes en tuinen en in dorpen met veel groen en met landbouwgronden in de 

nabijheid.  

 

De habitat van de huismus moet voldoen aan een combinatie van een aantal elementen, die ook nog eens 

binnen een straal van enkele meters (dekking bij voedselbronnen) tot enkele honderden meters (nestplek 

en voedselbronnen) van elkaar moeten liggen. De habitat moet bestaan uit een combinatie van plekken 

voor nestgelegenheid, voedsel (voor volwassen en jongen), dekking (stekelige struiken, groenblijvende 

struiken en klimplanten, coniferen, klimop), plekken voor stofbaden en drinkwater. Ontbreekt één van de 

onderdelen of liggen ze te ver van elkaar verwijderd, dan is de habitat niet geschikt. 

 

Verblijfplaatsen en functionele leefomgeving 

De huismus kent twee typen verblijfplaatsen: de nesten als voortplantingsplaats en altijdgroene struiken 

en klimplanten als rustplaats in de winter. 
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 •  Nesten 

Nesten van huismussen zijn in de regel te vinden in of tegen allerlei menselijke bebouwing:  

 onder dakpannen, in neststenen en in kieren en gaten in muren. Ook zijn nesten te vinden  

 achter regenpijpen bij al dan niet met klimop begroeide muren en in nestkasten als ook in  

 speciale mussennestkasten zoals vogelvides. Soms maakt de huismus in holten van bomen of  

 in dichte struiken een nest, maar dat gebeurt alleen als er geen vijanden in de omgeving   

 voorkomen en de hoeveelheid nestgelegenheid een beperkende factor is terwijl er   

 wel voldoende voedsel aanwezig is. Als geschikte holtes en beschutte plaatsen schaars   

 zijn kunnen huismussen vrij hangende, bolvormige nesten in bomen bouwen. Boomnesten  

 worden in Nederland echter maar zelden waargenomen. Het slordige nest bestaat uit takjes,  

 stro, veertjes en hondenharen. Binnen enkele meters van de nestplaats moet dekking aanwezig  

 zijn voor de jongen als ze uitvliegen en voor de ouders voordat ze naar het nest vliegen om de  

 jongen te voeren.  

 

De huismus is zeer honkvast. Hij blijft het gehele jaar in de buurt van zijn eenmaal gekozen  

 nest. Huismussen gebruiken het nest zelf ook het gehele jaar door. In de periode   

 begin april tot en met augustus worden er 2 à 3 legsels per seizoen gelegd in het nest.   

 Voorafgaand aan het broeden slapen vrouwtjes al op het nest. Tijdens strenge koude   

 wordt het nest ook in de winter gebruikt voor overnachting. In het najaar begint de huismus al  

 weer met het naar het nest toe slepen van nestmateriaal, waarschijnlijk ook voor bekleding van  

 het door de jongen vervuilde nest. 

 

Huismussen zijn, als dat noodzakelijk is, in staat om nieuwe nestplekken te accepteren. Dit  

 kunnen ze doen als ze een nieuwe partner hebben gevonden. Ook als nestgelegenheid de  

 beperkende factor is geworden, kunnen ze nieuw aanbod (bijvoorbeeld vogelvides) gaan   

 bewonen. 

 

 •  Winterverblijfplaatsen 

De huismus gebruikt ’s winters vooral altijd groenblijvende struiken of gevelbegroeiing als  

 plekken om (gezamenlijk) de nacht door te brengen, maar zijn dan ook wel onder dakpannen of  

 in gebouwen te vinden.  

 

De functionele leefomgeving van een nest en rustplaats is de omgeving van die plaatsen die nodig is om 

ze als zodanig te laten functioneren. Een nest kan alleen dan succesvol functioneren als zodanig, als er 

voldoende habitat van voldoende kwaliteit aanwezig is om te kunnen voortplanten. Het hele proces van 

eieren leggen tot en met het opgroeien van de jongen moet er plaats kunnen vinden.  

 

De functionele leefomgeving van een nest en een rustplaats moet idealiter het volgende leveren: 

• Er moet continu voedsel te vinden zijn. Bij de plekken waar voedsel gezocht wordt moet in de   

 directe omgeving (binnen 5 à 10 meter; bij aanwezigheid van predatoren dichterbij) dekking   

 aanwezig zijn. De dekking bestaat uit stekelige struiken, begroeide gevels of schuttingen,    

 groenblijvende begroeiingen zoals klimop. 

• Voldoende inheems groen en enkele grote bomen als leverancier van eiwitrijk voedsel (kleine   

 zachte insecten, larven, rupsen) voor de jongen. Deze elementen moeten binnen 50 meter van de  

 nestplaats te vinden zijn. 

• Altijd groenblijvende planten in hagen, gevelbegroeiing of plekken onder daken te gebruiken   

 als collectieve slaapplek (en tevens voor dekking) voor mannetjes, ongepaarde vrouwtjes en   

 juvenielen. 

• Niet te veel grote bomen. 

• Droge, zandige plekken voor het nemen van een zandbad. 

• Water om te drinken en water om in te baden. Er moet binnen 1 à 2 meter dekking aanwezig zijn om  

 op te drogen. 

• Plekken waar kleine steentjes of grit gevonden kan worden 

 

Dit alles moet bij voorkeur zo dicht mogelijk bij elkaar liggen, maar altijd binnen een straal van 100 à 

200 meter rond de plek waar gebroed wordt (figuur 1). Deze elementen moeten op meerdere plekken 

aanwezig zijn binnen die straal. 

 

Figuur 1: Schematische voorstelling van het functionele leefgebied dat hoort bij de nesten (rood), en van de rustplaatsen 

(oranje) van de huismus. In het leefgebied (groen) zijn onderdelen van het landschap niet geschikt als bijvoorbeeld 

foerageergebied of slaapplek (witte delen). Ze horen daarom niet tot het functionele leefgebied. 

  

 

 

Migratie 

Migratie is de seizoensgebonden beweging heen en terug tussen delen van het leefgebied. De huismus 

volgt geen specifieke vaste migratieroutes om van bijvoorbeeld de nestplaats naar het foerageergebied 

te gaan. 

 

Dispersie 

Dispersie is de ongerichte verspreiding of het uitzwerven van een individu dat op zoek is naar een 

vestigingsplaats. Vaak betreft het juvenielen of subadulten die als ze zelfstandig zijn geworden op zoek 

zijn naar een nieuw leefgebied, maar dispersie kan ook optreden bij volwassen dieren. Dispersie vindt 

bij de huismus over kleine afstanden plaats: (her)kolonisatie van geschikt habitat vindt alleen plaats 

direct aangrenzend aan gebieden waar de huismus al aanwezig is. Juvenielen vormen in de (na)zomer 

grote zwermen en gaan rondzwermen. Eerst in de buurt van de kolonie, later trekken ze verder weg. In 

het stedelijk gebied blijven de meeste jonge dieren binnen 1,5 à 2 kilometer van de nestplaats waar ze 

opgegroeid zijn. In het landelijk gebied vestigen ze zich tot 4 à 5 kilometer van de nestplaats waar ze 

opgegroeid zijn. Als er voldoende geschikte nestplaatsen in de directe omgeving van de opgroeiplek 

beschikbaar en vrij zijn, blijven de jongen dichter bij de opgroeiplek. Adulte huismussen trekken niet 

verder dan één kilometer weg als ze op zoek moeten naar een nieuwe nestplaats. 
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1.5  Verspreiding en aantalsontwikkeling 
Huismussen worden nagenoeg overal in Nederland aangetroffen waar geschikt broedgebied aanwezig 

is (figuur 2). Hij ontbreekt in gebieden met weinig bebouwing zoals grote delen van de Veluwe, het 

Lauwersmeergebied en grote delen van de meeste Waddeneilanden (Texel uitgezonderd). De huismus 

vermijdt bossen. De hoogste dichtheden komen voor in min of meer kleinschalig cultuurlandschap met 

verspreide bebouwing, vooral op de hoge gronden. Er is daarbij een duidelijke relatie tussen bewoning 

van mensen, kippen en ander vee en het voorkomen van de huismus. 

 

Figuur 2: Relatieve broedvogeldichtheid van de huismus per vierkante kilometer (bron: Atlas van de Nederlandse 

Broedvogels, 2002. SOVON).  

  

 

 

 

De kaart uit figuur 2 geeft een indicatie van de mogelijke aanwezigheid van huismussen in een bepaald 

gebied. Dichtheidsnuances komen redelijk goed overeen met menselijke bewonersaantallen. Zo liggen 

in Nederland de dichtheid in steden bijna twee keer zo hoog als op het platteland. Binnen de bebouwde 

kom spelen kwantiteit en kwaliteit van het groen een rol. Hoge dichtheden worden gevonden in wijken 

waarvan 1/3 à ½ ingenomen wordt door groen, maar als er veel of alleen hoge bomen in een wijk staan 

worden de dichtheden lager. Dichtheden van huismussen kunnen op korte afstand sterk verschillen 

(figuur 3). Overigens ontbreken in sommige delen van grote steden huismussen geheel. 

   

Figuur 3: Twee praktijkvoorbeelden van de aanwezige dichtheidsverschillen in een gebied op basis van een 

gebiedsdekkende inventarisatie (Mostert & Vastenhouw, 2007). 

  

 

 

Ooit was de huismus de meest algemene broedvogel van Nederland. De soort is de laatste decennia 

om onbekende reden in aantal vrij hard achteruitgegaan. Begin jaren tachtig van de 20e eeuw begon 

de afname, die in de beginjaren negentig versnelde. Dit heeft geresulteerd in een landelijke afname 

van meer dan 50% van het aantal broedparen. Vermoedelijk is één van de oorzaken de afname van 

broedgelegenheid, onder andere door renovatie en isolatie van oude woningen, en dit in combinatie 

met een afgenomen voedselaanbod, minder dekking en een toename aan predatie. Ondanks dat de 

oppervlakte stedelijk gebied en het aantal huizen groter geworden is in Nederland, is de huismus in 

aantal afgenomen. Het aantal geschikte nestplaatsen in nieuwbouwwijken is in vergelijking met oude 

bebouwingsvormen veel lager. De broedmogelijkheden in nieuwbouwwijken worden beperkt door een 

veranderde bouwstijl. Zo is bij de tegenwoordig gangbare daken de ruimte bij de onderste rij dakpannen 

ontoegankelijk gemaakt voor huismussen. 

  

Niet overal neemt de huismus af (figuur 4). In het landelijk gebied van hoog Nederland zijn de aantallen 

huismussen stabiel. In het stedelijk gebied neemt hij nog steeds af. Mogelijk dat binnen het landelijk 

gebied nog onderscheid gemaakt kan worden tussen kleinstedelijke gebieden en dorpen enerzijds 

(stabiel) en het overige landelijke gebied anderzijds (na een eerdere afname tegenwoordig stabilisatie). 
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Figuur 4: Trend van de huismus in BMP (Broedvogel Monitoring Project) en MUS (Meetnet Urbane Soorten). BMP stedelijk 

voor 2007 minder betrouwbaar; MUS is in 2007 gestart (bron: Sovon). 

  

 

 

 

Figuur 5: Gemiddeld aantal Huismus per telpunt in ’s Gravenhage en Arnhem in MUS 2007-2014. Opvallend verschil tussen 

twee grote steden (bron: Sovon). 

  

 

 

 

Sinds de eeuwwisseling lijkt de broedpopulatie zich te herstellen; het is nog onduidelijk of dit een 

structureel herstel is of dat het een tijdelijke opleving betreft. Met de start van het Meetnet Urbane 

Soorten (MUS-project; figuur 5) door Sovon in 2007 komt er meer informatie beschikbaar om trends met 

meer zekerheid te bepalen. 

 

1.6  Populaties 
Huismussen zijn sociale vogels en leven in groepen. Ze broeden in losse kolonies van enkele paren tot 

soms wel veertig tot honderd nesten. De grotere kolonies hebben in de regel een beter broedresultaat 

dan de kleinere kolonies. De kolonies kunnen worden gezien als (deel)populaties. Omdat juist in het 

broedseizoen het sterftecijfer onder volwassen vogels hoog is, worden regelmatig nieuwe paren 

gevormd. Niet alle volwassen dieren broeden en vanuit het overschot aan ongepaarde dieren worden 

opengevallen broedplaatsen weer snel aangevuld.  

 

Kolonies mogen niet te ver uit elkaar liggen vanwege de geringe afstand die huismussen afleggen. 

Geïsoleerde populaties van minder dan 10 paar zullen in de regel verdwijnen (zie figuur 6). Deze kleine 

kolonies hebben een te gering broedsucces om te zorgen voor voldoende aanwas en sterven daardoor 

uit tenzij er voldoende toestroom van exemplaren kan zijn vanuit andere kolonies (die dus voldoende 

broedsucces moeten hebben en zich niet te veraf mogen bevinden). Kolonies met tussen de 10 en 25 

paar hebben een wisselend succes van overleving. Kolonies groter dan 25 paar kunnen zichzelf in stand 

houden en er kan in dat geval ook dispersie naar kleinere kolonies in de omgeving plaatsvinden. 

 

Figuur 6: Zie tekst in figuur (bron: Vogelbescherming Nederland, 2008). 
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Kolonies bij kinderboerderijen, maneges, dierentuinen, terrasjes, stations en dergelijke zijn vaak de 

laatste bolwerken in het stedelijk gebied. Behoud van deze bolwerken is essentieel voor het behoud van 

de huismus. Rond deze bolwerken bevinden zich vaak andere deelkolonies. 

 

 

2  Benodigd ecologisch onderzoek  

2.1  Inleiding 
Om te weten of er sprake is of kan zijn van een overtreding van één of meer van de verbodsbepalingen 

van de soortbescherming in de natuurwetgeving is het nodig om onderzoek te doen. Hoeveel en welk 

onderzoek nodig is, is afhankelijk van de uit te voeren activiteiten en de effecten die gaan optreden 

op beschermde natuurwaarden. U kunt hierbij mede gebruik maken van de effectenindicator soorten 

waarbij gegevens van de Nationale Databank Flora en Fauna NDFF worden gebruikt (https://www.

synbiosys.alterra.nl/natura2000/effectenindicatorsoorten2016.aspx?subj=soorten). Er moet een goede 

documentatie zijn van wanneer, hoe en door wie het onderzoek uitgevoerd is, en wat de resultaten ervan 

zijn. Deze documentatie is altijd van belang, ongeacht of er uiteindelijk wel of niet een aanvraag voor een 

ontheffing of verklaring van geen bedenkingen wordt gedaan. 

 

In paragraaf 2.2 wordt beschreven op welke wijze de aan- of afwezigheid van huismussen kan worden 

bepaald. Ook staat hier op welke wijze bepaald kan worden welke functies het gebied voor de 

huismus vervult en hoe bepaald kan worden hoe groot de populatie ter plekke is. In paragraaf 2.3 staat 

beschreven hoe de effecten op de huismus bepaald kunnen worden. 

Het bevoegd gezag beoordeelt bij een ontheffingsaanvraag of door een initiatief de gunstige staat van 

instandhouding van de soort in het geding komt en of de meest bevredigende oplossing is gekozen. Zie 

ook het juridisch kader dat bij de kennisdocumenten hoort.

   

2.2  Het aantonen van aanwezigheid of van afwezigheid 
Allereerst zal onderzocht moeten worden of in of nabij het gebied waar de activiteiten plaats gaan 

vinden huismussen aanwezig zijn. Als op basis van de best beschikbare verspreidingsgegevens duidelijk 

is dat aanwezigheid van een soort niet te verwachten valt of de ingreep is zodanig beperkt dat er geen 

overtreding van een verbodsbepaling is te verwachten, kan van nader onderzoek worden afgezien. Bij 

twijfel dient een Quick-scan plaats te vinden. Indien hieruit blijkt dat een soort redelijkerwijs aanwezig 

kan zijn, is een nader inventarisatieonderzoek nodig. Het inventarisatieonderzoek kan niet in alle 

maanden van het jaar even effectief plaatsvinden. Ook moet er rekening gehouden worden met de 

doorlooptijd van een aanvraag tot ontheffing en met de tijd die nodig is voor het vooraf uitvoeren 

van maatregelen ten gunste van de huismus. Het onderzoek moet daarom tijdig voor de aanvang van 

de activiteiten gestart worden. Het onderzoek moet worden uitgevoerd door een deskundige met 

aantoonbare ervaring in het inventariseren van huismussen.  

2.2.1  Het gebruik van bestaande gegevens en uitvoeren Quick-scan 

(verkennende inventarisatie) 

Er kan gebruik gemaakt worden van al beschikbare verspreidingsgegevens van huismussen, zoals 

beschikbare inventarisaties, gegevens uit de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) en provinciale 

verspreidingsatlassen. De bestaande gegevens moeten van voldoende kwaliteit zijn om ze te kunnen 

gebruiken om de aanwezigheid of afwezigheid van exemplaren of van nesten en rustplaatsen van de 

huismus aan te tonen. Met de beschikbare gegevens moet het ook mogelijk zijn om een indicatie van de 

omvang van de aanwezige populatie van de huismus te krijgen. Met het raadplegen van alleen de NDFF 

en waarneming.nl kan geen afwezigheid van de huismus worden vastgesteld.
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De gegevens moeten het gehele gebied waar de activiteiten plaats gaan vinden, samen met de relevante 

omgeving, dekken. De inventarisaties moeten op een goede manier zijn uitgevoerd in de juiste periode 

van het jaar. De onderzoeksgegevens moeten representatief zijn voor de periode waarin het initiatief 

wordt uitgevoerd. Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen aan de leeftijd van de gegevens en de 

benodigde onderzoeksinspanning. Daar kan het gegeven of een activiteit plaats vindt in een weinig 

veranderlijke of een dynamische omgeving een rol in spelen. 

 

Een quick-scan (verkennende inventarisatie) kan in beeld brengen of er in of nabij het gebied waar 

de activiteiten plaats gaan vinden huismussen aanwezig of mogelijk aanwezig zijn. Voor een quick-

scan is het veelal genoeg om gebruik te maken van bestaande gegevens in combinatie met een eerste 

veldbezoek waar gelet wordt op potentieel aanwezig habitat voor de huismus. Het object moet geschikt 

zijn als nestgelegenheid voor de huismus én de aanwezigheid van de huismus is recent aangetoond in de 

directe omgeving (binnen circa één kilometer) van het plangebied én het moet binnen bereikbare afstand 

liggen van bekende populaties huismussen. 

Aan de hand van dit vooronderzoek (met een checklijst) kan de potentiële aanwezigheid van de huismus 

en functies van het plangebied worden ingeschat. Er kan dan echter vaak geen antwoord gegeven 

worden op de vraag hoeveel nesten er aanwezig zijn en waar deze nesten zich bevinden in een gebouw. 

Ook kan er dan geen informatie worden gegeven over de gunstige staat van instandhouding van de 

populatie. Ook is er meestal geen informatie verkregen over de benodigde elementen als slaapplekken 

en foerageerplekken in het gebied. Met dit vooronderzoek kan de onderzoeksopzet worden bepaald. 

 

Als de quick-scan tot uitkomst heeft dat er huismussen aanwezig zijn of mogelijk aanwezig zijn, moet 

verdiepend onderzoek aangeven waar en voor welke functies (bijvoorbeeld voortplanting) de huismus 

het gebied of het object gebruikt. Indien de quick-scan tot uitkomst heeft dat afwezigheid van de huismus 

niet met voldoende zekerheid kan worden aangetoond, dient nader onderzoek plaats te vinden. 

2.2.2  Methodes en perioden van inventarisatie van huismussen 
Er moet in beeld gebracht worden waar zich de locaties van nesten, rustplaatsen en functioneel 

leefgebied (zoals foerageergebieden, slaapplaatsen) van de huismus bevinden.  

 

De benodigde inspanning voor het aantonen van de aan- of afwezigheid van nesten, rustplaatsen en 

exemplaren van de huismus is sterk afhankelijk van het gebied, de ervaring van de waarnemer, de 

gebruikte methodiek en het moment in het jaar dat de inventarisatie plaatsvindt. Bij het inventariseren 

moet gelet worden op de habitatkenmerken waarvan de huismus afhankelijk is, om zo de meest kansrijke 

plekken voor aantreffen te bepalen. Afhankelijk van de situatie moet worden bekeken welke methode 

het meest effectief is. Aanbevolen wordt gebruik te maken van de aanwezigheidsprotocollen van het 

Netwerk Groene Bureaus (NGB). Het is echter niet verplicht deze protocollen te gebruiken. Indien u als 

initiatiefnemer vragen heeft over de juiste onderzoeksmethode dan kunt u hierover contact opnemen 

met het bevoegd gezag. De inventarisatievoorschriften zoals die gehanteerd worden bij het Netwerk 

Ecologische Monitoring (NEM) zijn niet zonder meer bruikbaar omdat ze voor andere doeleinden zijn 

opgesteld. 

 

 

Figuur 7: paartje huismus verzamelt nestmateriaal (bron: Stichting Witte Mus). 

   

 

De aanwezigheid van een nest van een huismus kan als volgt worden aangetoond: 

•  een nestindicatieve waarneming: 

 – een nest of nestbouw (figuur 7) of 

 – bezoek van een huismus aan een waarschijnlijke nestplaats. Het nest zelf is vaak niet   

  zichtbaar, maar grassprieten of veertjes steken uit; of 

 – transport van voedsel of ontlastingpakketjes of 

 – bedelende jongen in een nest. Vlak voor het uitvliegen zijn de jongen goed te horen en   

  steken hun kopjes uit de nestopening. 

•  een waarneming in potentieel broedbiotoop 

 Minimaal één waarneming in potentieel broedbiotoop in de periode 1 april tot en met 20 juni   

 van: 

 – een zingend mannetje (veelal vanaf een hoge plaats zoals een dakgoot) of 

 – een paartje bij een potentiële nestplaats of 

 – balts, paring of ander gedrag (figuur 8) waar uit geconcludeerd kan worden dat er    

  nesten aanwezig moeten zijn. 

 Hiermee kan worden aangetoond dat er een nest aanwezig is, maar vaak zal de exacte    

 nestlocatie niet bekend zijn. 

• waarneming van nesten door dakpannen te lichten:

 − conform Natuurkalender Vogels; ministerie LNV. 

 − toepasbaar buiten de broedperiode, dat wil zeggen van 15 september tot 1 maart

 − Let op, oude nesten worden gemakkelijk verward met recente nesten.
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Figuur 8: Ouder voert jong: indicatie dat er in de omgeving een nest is geweest (bron: Stichting witte Mus).  

   

Vaak zal het noodzakelijk zijn om de waarnemingen zo gedetailleerd op een (veld)kaart aan te geven 

(figuur 9), dat het mogelijk is om per gebouw of eventueel per huizenblok te zien waar de nestplekken 

zich bevinden. Aangeraden wordt om ook waarnemingen van soorten als spreeuw en gierzwaluw 

tegelijkertijd te noteren, omdat die op vergelijkbare plekken in gebouwen als de huismus kunnen 

broeden. 

  

Figuur 9: Verspreiding van de huismus in Purmerend in 2011. Elke stip staat voor een broedpaar (nest), per huis ingetekend 

(bron: Sovon, Gemeente Purmerend). 

  

 

 

Aangenomen kan worden dat er geen broedende huismussen aanwezig zijn als er tijdens twee gerichte 

veldbezoeken in de periode 1 april tot en met 15 mei of tijdens vier gerichte veldbezoeken in de periode 

10 maart tot en met 20 juni geen aanwezigheid kan worden aangetoond. De inventarisatie moet bij 

voorkeur onder de volgende omstandigheden plaatsvinden: 

• goede omstandigheden (b.v. geen regen, harde wind en/of kou)

• op geluidsluwe momenten (bijvoorbeeld de zondagmorgen in stedelijk gebied)

• Op geschikte momenten op de dag (tussen 1 à 2 uur na zonsopkomst en 1 à 2 uur voor    

 zonsondergang is de meeste activiteit waar te nemen, met een piek in de ochtend)

• met een tussenperiode van minimaal 10 dagen. 

Overigens kan het daadwerkelijke broeden van de huismus ook al in de eerste helft van maart of 

nog tot en met augustus plaatsvinden, maar het exacte moment is afhankelijk van onder andere de 

weersomstandigheden. 

 

Het is van belang dat ook in beeld wordt gebracht waar welke elementen van de functionele 

leefomgeving zich bevinden. Hiertoe behoren vooral de plekken waar gefoerageerd en geslapen 

wordt, zoals struiken, hagen, klimop en kruidenrijke vegetaties. Het slapen kan gedurende het jaar 

op wisselende plekken gebeuren. Ook de plekken waar gedronken of gebaad kan worden of waar 

een stofbad (figuur 10) genomen kan worden, behoren hiertoe. Het vaststellen van de locaties van de 

slaapplekken kan gedurende het gehele jaar het beste rond zonsondergang of zonsopgang plaats vinden. 

 

Figuur 10: Stofbad (bron: Stichting witte Mus).  
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Periode van inventariseren 

In figuur 11 wordt de geschiktheid van perioden voor inventariseren voor de verschillende 

inventarisatiewijzen aangegeven. Ook buiten deze perioden kan soms worden geïnventariseerd, maar 

dan zal meer onderzoeksinspanning verricht moeten worden. 

 

Plekken waar huismussen gezamenlijk overnachten moeten rond zonsopgang of rond zonsondergang 

worden geïnventariseerd. 

 

Figuur 11: Op hoofdlijnen weergegeven de geschiktheid van perioden van inventariseren voor verschillende wijzen van 

inventariseren.  

 

 

2.2.3  Bepaal de omvang van de populatie 

Als een ontheffing of een verklaring van geen bedenkingen nodig is voor het uitvoeren van de 

activiteiten, is het noodzakelijk om inzicht te krijgen in het effect van de activiteiten op de gunstige staat 

van instandhouding van de populatie van de huismus. Er moet in beeld gebracht worden hoe groot de 

populatie van huismus ter plekke is, hoe deze zich ontwikkelt en op hoeveel exemplaren van de huismus 

de activiteit effect zal hebben en daarmee welk effect op de populatie optreedt. Het is aan het bevoegd 

gezag om te bepalen op welk niveau (lokaal, regionaal, landelijk) de gunstige staat van instandhouding 

beoordeeld moet worden.

 

Er zijn meerdere mogelijkheden om de populatie van de huismus in beeld te brengen. Per project is dit 

maatwerk, dat door een huismusdeskundige uitgevoerd moet worden. Het kan nodig zijn om ook in de 

directe omgeving van het eigenlijke plangebied het voorkomen van de huismus in beeld te brengen. De 

omvang van die omgeving is per project maatwerk maar zal veelal in de orde van minimaal 500 meter, 

maar vaak meer liggen om de relaties met andere territoria adequaat in beeld te brengen. 

 

• De verspreiding, de omvang en kwaliteit van het leefgebied van de huismus kan in beeld gebracht  

 worden. Dit kan door aan te geven welke delen van het gebied in welke mate in potentie geschikt  

 zijn voor de huismus. Daarbij moeten ook de aangetroffen nesten en de aantallen waargenomen  

 exemplaren meegenomen worden. Om later het effect van de uit te voeren activiteit op de   

 gunstige staat van instandhouding van de huismus aan te geven, moet in beeld gebracht    

 worden hoeveel optimaal en overig geschikt leefgebied er aanwezig is en hoe dat ten opzichte van  

 elkaar en de nestplekken gelegen is. 

 

• Ook kan bij ingrijpende projecten uitgebreid populatieonderzoek nodig zijn door de verspreiding  

 van en het aantal huismussen in de diverse leeftijdsklassen (jongen, adulten) in het betreffende 

gebied gedurende enkele jaren in beeld te brengen. De verdeling van deze klassen geeft een indicatie 

hoe het met de populatie gesteld is en of er regelmatig voortplantingssucces aanwezig is.  

 

Met behulp van de inventarisatiegegevens kan ook in beeld gebracht worden hoe de populatie het 

gebied gebruikt: betreft het plangebied een onderdeel van een netwerkpopulatie, is het gebied een 

belangrijke schakel in dat netwerk, zijn er barrières, et cetera. In grote lijnen kunnen drie situaties gelden 

maar de plaatselijke situatie is leidend (figuur 6): 

1. er is sprake van een gebied van dusdanige grootte en kwaliteit dat er zich op langere termijn een  

 duurzaam levensvatbare populatie kan bevinden. Veelal betreft dit gebieden waar meer dan 25  

 paartjes huismussen verblijven. 

2. er is sprake van een gebied waar zich een levensvatbare populatie bevindt, de duurzaamheid   

 op langere termijn hiervan is alleen mogelijk als dit gebied in verbinding is met andere gebieden/ 

 populaties. Veelal betreft dit gebieden waar zich tussen de 10 en 25 paartjes huismussen bevinden. 

3. er is sprake van een gebied waar zich geen duurzame populatie kan bevinden. Veelal betreft dit  

 gebieden waar zich minder dan 10 paartjes huismussen bevinden.  

 

Meer inzicht in de populatieontwikkeling ter plekke kan mogelijk worden verkregen door tevens gebruik 

te maken van tot 10 à 15 jaar oude ecologische relevante verspreidingsgegevens uit bijvoorbeeld de 

NDFF of inventarisatierapporten. Ook het informeren bij vrijwilligers van een regionale vogelwerkgroep 

die zich bezig houden met huismussen kan al veel inzicht geven in de gunstige staat van instandhouding. 

 

2.3  Het bepalen van de effecten van de activiteiten 
Het bepalen of de voorgenomen activiteiten tot een overtreding leiden is per project maatwerk en 

moet gebeuren door een deskundige die hiermee aantoonbaar ervaring heeft. Om de effecten van 

de voorgenomen activiteiten te bepalen is het noodzakelijk om eerst goed te beschrijven wat deze 

activiteiten gaan inhouden. Per project en gebied betreft dit maatwerk. Er zal onder meer, bij voorkeur 

ook op kaart, in beeld gebracht moeten worden op welke locaties in het gebied de activiteiten plaats 

gaan vinden. Daarnaast zal het nodig zijn om aan te geven wanneer in het jaar, wanneer op de dag en 

gedurende welke periode ze uitgevoerd gaan worden. Ook is het vaak relevant om in beeld te brengen 

welke voorbereidende activiteiten plaats gaan vinden, welke machines of welke materialen gebruikt 

gaan worden. Tevens kan in beeld worden gebracht waar en wanneer bepaalde maatregelen’ worden 

genomen ten gunste van de huismus. 

2.3.1  Het bepalen van de vernieling van nesten of van rustplaatsen 

Het onderzoek moet onderbouwd aangeven of de functionaliteit van de nesten en rustplaatsen tijdens 

en na uitvoer van de activiteiten gegarandeerd kan worden. Hierbij moeten de volgende zaken in beeld 

worden gebracht: 

• de locaties van de nesten en van de rustplaatsen en de bijbehorende (essentiële) functionele   

 leefomgeving. Bij de huismus betreft dit naast de plekken waar het nest zich bevindt ook    

 de optimale en overige geschikte habitat in het gebied waarin de huismus is aangetroffen:   

 foerageerplekken, dekkingsmogelijkheden, slaapplekken en dergelijke,  

• welke activiteiten plaats gaan vinden, op welke plekken, op welk moment, de wijze van uitvoering,  

 en dergelijke 

• waar en wanneer welke maatregelen ten gunste van de huismus worden genomen, zowel tijdens de  

 sloop- en bouwfase als de gebruiksfase. 

 

Aantasting van de functionaliteit kan aan de orde zijn als het geschikte habitat waar de huismus in 

voorkomt in kwantiteit of kwaliteit voor de huismus afneemt, waardoor de plek niet meer de functie van 2120
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voortplantingsplaats of rustplaats kan vervullen. Een leefgebied moet de huismus het hele jaar blijvend 

voorzien in alles wat nodig is om succesvol te kunnen voortplanten of te kunnen verblijven.  

 

Het kan nodig zijn om een analyse te maken van de locaties van elk nest in samenhang met het 

bijbehorende leefgebied en om de uitkomsten van deze analyse op een kaart weer te geven. Uit deze 

analyse moet blijken waar het nest of de nesten en de rustplaatsen zich bevinden, en wat geschikte, 

matig geschikte of ongeschikte habitatdelen zijn. Van belang is om naast de locatie van een nest 

ook de kwaliteit van de foerageerplekken met hun dekkingsmogelijkheden, de altijd groenblijvende 

beplanting (heesters, gevelbegroeiing), dichte beplanting (zoals meidoorn, haagbeuk), en dergelijke 

binnen het gebied in beeld te brengen (figuur 12). Vervolgens kan door een huismusdeskundige bepaald 

worden op welke onderdelen de ingreep effect heeft, en hoe belangrijk die onderdelen zijn voor de 

instandhouding van de nesten en rustplaatsen. Ook activiteiten die alleen gericht zijn op die onderdelen 

van het mussenhabitat kunnen effect hebben op de functionaliteit van een nest van de huismus. Het kan 

ook nodig zijn om de verschillende functies en kwaliteiten buiten het eigenlijke plangebied in beeld te 

brengen. Het bepalen of de functionaliteit in gevaar komt, is per project maatwerk en hangt onder meer 

af van de grootte en de duur van een project. 

 

Figuur 12: Voorbeeld van een slaapplaats in een treurwilg met klimop (bron: Stichting witte Mus). 

 

 

Er kan sprake van verstoring van een nest of van een rustplaats als deze plaatsen fysiek, al dan niet 

voorlopig, wel in stand blijven, maar de activiteiten wel tot gevolg hebben dat de betreffende functie 

niet of minder goed vervuld kan worden. Dit kan onder meer gebeuren door aanwezigheid van mensen, 

gebruik van materieel of wellicht door effecten van geluid of licht. Of er een negatief effect optreedt 

is afhankelijk van de intensiteit, duur en frequentie van de herhaling van de verstoring en het moment 

waarop de verstoring plaatsvindt. Het verbod op verstoren richt zich op het opzettelijk verstoren. Of 

er sprake is van opzettelijk verstoren en/of deze verstoring leidt tot een beschadiging of vernieling van 

een voortplantingsplaats of rustplaats is ter beoordeling van het bevoegd gezag. In het juridisch kader 

behorende bij dit kennisdocument wordt hier nader op ingegaan. 

  

Van belang is om in het onderzoek navolgbaar te onderbouwen welk effect de activiteiten hebben en of 

het om een tijdelijk of permanent effect gaat. 

Er zijn drie mogelijkheden: 

1. De activiteiten hebben geen effect op de functionaliteit van de nesten en rustplaatsen (figuur 13).  

 De ingreep vindt plaats in een deel van het gebied waar de huismus geen betekenis aan hecht.  

 

Figuur 13: De ingreep (rood gearceerd) vindt plaats in niet-essentiële onderdelen van het territorium. Er is daardoor geen 

aantasting van de functionaliteit van een nest en rustplaats. Zie ook figuur 1 voor de legenda. 

 

 

2. De activiteiten veroorzaken een aantasting van een deel van het gebied (figuur 14). De vernietiging  

 van de nestplek zelf of een geringe aantasting van een deel van het leefgebied kan al een    

aantasting van de nesten en rustplaatsen of van de bijbehorende de essentiële functionele    

leefomgeving opleveren. Het is van belang om te weten in welke mate de functionaliteit verloren   

gaat, welk effect dit heeft op de verblijfplaats en of het om een tijdelijk of permanent effect gaat.  
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Figuur 14: Een ingreep (rood gearceerd) kan plaats vinden ter plekke van de nestplaats (boven) of een gedeeltelijke 

aantasting van de functionaliteit van een nestplaats en rustplaats veroorzaken (onder). 

 

 

  

3. De activiteit vernietigt het volledige gebied (figuur 15). De functionaliteit van het nest en    

 rustplaats  wordt daardoor aangetast. In deze situatie is het nodig om maatregelen te nemen   

 om de functionaliteit te behouden. 

 

Figuur 15: Volledige aantasting van de functionaliteit van een voortplantingsplaats en rustplaats door een ingreep (rood 

gearceerd). 

  

 

 

Een hulpmiddel om te bepalen of er door de activiteit een kans is op negatieve effecten is de 

effectindicator (zie http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/effectenindicatorsoorten.aspx? 

subj=soorten). De effectindicator geeft niet aan in welke mate er effect optreedt. 

 

Het beschadigen, vernielen van nesten of rustplaatsen kan op verschillende manieren mogelijk 

voorkomen worden. Bijvoorbeeld door het op een andere wijze of plek uitvoeren van de activiteiten, door 

het toepassen van zorgplichtmaatregelen of door het nemen van maatregelen gericht op de huismus 

(zie hoofdstuk 3 voor voorbeelden). Ook door het afzien van het uitvoeren van de activiteiten op de 

betreffende plek kan dit voorkomen worden. 

2.3.2  Het bepalen of er huismussen opzettelijk worden gedood 
Het bepalen of er door de activiteiten huismussen opzettelijk zullen worden gedood, is in alle gevallen 

maatwerk waarvoor een huismusdeskundige moet worden ingeschakeld. Men moet zich altijd aan 

de zorgplicht houden, waarmee onder meer wordt bedoeld dat doden en verwonden moet worden 

voorkomen.  

 

Het doden van huismussen is mogelijk te voorkomen door het niet uitvoeren of door het op een andere 

wijze of plek uitvoeren van de activiteiten, door het toepassen van zorgplichtmaatregelen en door het 

nemen van maatregelen gericht op de huismus (zie hoofdstuk 3 voor voorbeelden). 

2.3.3  Het bepalen of er eieren van huismussen beschadigd of vernield worden 

Als activiteiten leiden tot aantasting of vernietiging van nestplekken waar eieren aanwezig zijn, kan 

worden aangenomen dat er ook eieren van de huismus beschadigd of vernield worden. Dit geldt alleen 

als deze activiteiten plaatsvinden in de periode dat er eieren aanwezig kunnen zijn. 
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3  Mogelijke maatregelen ten gunste van 
de huismus 
In dit hoofdstuk staat een aantal maatregelen ten gunste van de huismus genoemd die in aanmerking 

kunnen komen als bij de uitvoering van de voorgenomen activiteiten een overtreding van een 

verbodsbepaling gaat optreden. Door het nemen van één of meer van die maatregelen is het mogelijk 

om negatieve effecten van de activiteiten te verkleinen en mogelijk te voorkomen. Naast de genoemde 

maatregelen geldt in alle gevallen dat er ook oplossingen liggen in andere niet nader omschreven 

alternatieven voor de uit te voeren activiteiten. Zo kunnen bij het isoleren van een gebouw wellicht 

ook toegangen tot plekken waar gebroed kan worden behouden blijven. Ook het niet uitvoeren van de 

activiteiten, zoals het plaatsen van vogelschroot, behoort tot de mogelijkheden om negatieve effecten 

op de huismus te voorkomen. Hetzelfde geldt voor het verplaatsen van de activiteiten naar een gebied 

waar geen effecten op de huismus zullen optreden. 

 

In alle gevallen is maatwerk mogelijk. In samenspraak met een huismusdeskundige moet worden 

bepaald wanneer, waar, welke en hoeveel maatregelen in het specifieke project getroffen moeten 

worden. Mogelijk komen er ook maatregelen in aanmerking die hier niet genoemd worden, maar die door 

de huismusdeskundige wel als effectief worden gezien. Het toepassen van die maatregelen is mogelijk. 

In alle gevallen moet op schrift een goede onderbouwing worden gegeven waarom ze in het specifieke 

geval effectief zullen zijn.  

 

De te nemen maatregelen kunnen meer algemeen van aard zijn, ze kunnen gericht zijn op het zorgvuldig 

handelen maar het kunnen ook mitigerende of compenserende maatregelen zijn. Het verwachte succes 

van de maatregel moet zeker of met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid vooraf vaststaan. 

Als de staat van instandhouding in het geding komt door de activiteiten, kan voor een maatregel worden 

gekozen die gericht is op het handhaven van een gunstige staat van instandhouding en die al aanwezig is 

én functioneert voordat de activiteiten met het negatieve effect plaats gaan vinden.  

 

De te nemen maatregelen moeten in verhouding staan tot het effect van de activiteiten. Veelal zal een 

kleine ingreep slechts een gering aantal exemplaren treffen en is er veel vergelijkbaar habitat in de 

directe omgeving aanwezig. In dat geval behoeft een relatief beperkt aantal aanvullende maatregelen te 

worden uitgevoerd. Een kleine ingreep kan echter ook een groot aantal exemplaren treffen, bijvoorbeeld 

als grotere kolonie (een “bolwerk”). In dat geval zal meer gedaan moeten worden. 

 

De in dit hoofdstuk beschreven maatregelen bieden een houvast en vormen een hulpmiddel bij het 

samenstellen van maatregelen om de effecten op de huismus te verminderen dan wel te voorkomen. 

 

Als monitoring aan de orde is moet het uitgevoerde onderzoek (inventarisatie, effectbepaling) als 

nulmeting bruikbaar zijn. Dit vraagt extra aandacht bij het beschrijven van de gehanteerde methodiek 

in de bij de ontheffingsaanvraag te overleggen rapportage omdat het onderzoek later herhaald moet 

kunnen worden, mogelijk ook door partijen die niet bij dit eerste onderzoek betrokken zijn geweest.  

 

Het wegvangen en vervolgens direct verplaatsen van huismussen naar een geschikte (verblijf)plaats 

in de directe omgeving van het plangebied is geen zinvolle maatregel. Huismussen zullen de nieuwe 

verblijfplaats direct verlaten. 

 

3.1  Werken buiten kwetsbare perioden 
maatregel 

Het uitvoeren van de activiteiten buiten de kwetsbare perioden van de huismus.  

 

uitleg 

Een deskundige op het gebied van huismussen kan aangeven of de activiteiten plaats kunnen vinden. 

 

De huismus gebruikt zijn nest jaarrond en het gehele jaar kan aangemerkt worden als kwetsbare periode 

voor de huismus (figuur 16). De meest kwetsbare periode hierbinnen is de voortplantingsperiode. De 

kwetsbare periode van de voortplanting loopt van maart tot en met augustus. Indien sprake is van late 

vervolglegsels kan september ook aangemerkt worden als voortplantingsperiode. De genoemde periode 

kan eerder of later beginnen of eindigen, afhankelijk van de lokale klimatologische omstandigheden en 

afhankelijk van de meteorologische omstandigheden voorafgaand aan of tijdens de werkzaamheden. 

Ook per broedpaar kan de 

voortplantingsperiode verschillen. Een huismusdeskundige kan de exacte periode van voortplanting 

aangeven. Perioden met extreme koude in de winter kunnen ook aangemerkt worden als kwetsbare 

periode. Ook hier kan een huismusdeskundige aangeven of er sprake is van een kwetsbare periode. 

 

Figuur 16: Op hoofdlijnen weergegeven de kwetsbare perioden van de huismus. 

 

 

 

Er kan geen gunstige periode worden aangegeven om de activiteiten uit te voeren. Bij activiteiten die 

effect hebben op het nest van de huismus (figuur 17) moeten de activiteiten plaatsvinden in de periode 

september tot en met februari, dat wil zeggen buiten het meest kwetsbare deel, namelijk de periode van 

de voortplanting, maar binnen de genoemde periode ook niet tijdens vorstperioden. Hetzelfde geldt voor 

activiteiten die effect hebben op essentiële onderdelen van het leefgebied van de huismus. Activiteiten 

die de winterslaapplekken beïnvloeden moeten bij voorkeur buiten de koudeperioden uitgevoerd 

worden.  

 

Op het moment dat er jongen aanwezig zijn in het nest mogen nesten niet binnen twee meter benaderd 

worden door mensen of materieel. 
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Figuur 17: Op hoofdlijnen weergegeven de perioden waarin activiteiten al dan niet uitgevoerd kunnen worden. 

 

 

 

Kader maatregel: 

Zorgplicht/zorgvuldig handelen, behoud functionaliteit 

3.2  Alternatieve nestplaatsen aanbieden 
maatregel 

Voor elke nest dat zijn functie niet meer kan vervullen, wordt gezorgd dat er meerdere nieuwe 

alternatieve nestplaatsen aanwezig zijn.  

 

uitleg 

Als de nestplek verloren gaat door de ingreep (figuur 18), gaat de functionaliteit van die plek volledig 

verloren. Er zal gezorgd moeten worden voor vervangende nestplaatsen. 

 

Figuur 18: Vogelschroot verhindert de toegang tot nestgelegenheid onder de onderste rij dakpannen (bron: Foto’s: Hans 

Borra / comfortdak). 

  

 

 

Een vervangende nestplaats heeft nooit dezelfde eigenschappen als de oorspronkelijke nestplaats. 

Hierdoor kan een vervangende nestplaats zowel wat betreft zijn eigenschappen als zijn locatie, minder 

geschikt blijken dan verwacht. Dit kan worden ondervangen door meerdere nestplaatsen aan te 

bieden. Hoe meer alternatieve nestplaatsen aanwezig zijn, hoe groter de kans is dat minimaal één van 

deze geschikt gevonden wordt. De alternatieve nestplaatsen moeten voor minimaal eenzelfde aantal 

huismussen dezelfde functie kunnen vervullen als de oorspronkelijke plaats die verdwijnt.  

 

Een vervangende nestplaats kan een al voor de betreffende functie aanwezige geschikte, maar nog 

niet in gebruik zijnde plek zijn. Onderzoek moet uitwijzen of deze plekken aanwezig zijn. Als onderzoek 

aantoont dat die plekken niet aanwezig zijn, kunnen nieuwe vervangende verblijfplaatsen worden 

gerealiseerd, mits deze de betreffende functie kunnen overnemen voor een vergelijkbaar aantal 

huismussen. 

 

Huismussen hebben de tijd nodig om aan nieuwe nestplaatsen te wennen. Gedurende deze 

gewenningsperiode moeten zowel de oorspronkelijke situatie als de nieuw aangebrachte vervangende 

voorzieningen beiden aanwezig zijn. Hierdoor kunnen de huismussen de voorzieningen ontdekken en 

verkennen voor de ingreep wordt uitgevoerd. Een voldoende lange gewenningsperiode is nodig om een 

voldoende succes van de maatregelen te waarborgen. Hoe dichter de vervangende verblijfplaats bij de 

oorspronkelijke verblijfplaats wordt gerealiseerd, hoe groter de kans is op succes. In de laatste maand 

van de gewenningsperiode kan al aangevangen worden met het langzamerhand ongeschikt maken van 

de oorspronkelijke verblijfplaats. 

 

In geval voedsel geen beperking geeft is de huismus zeer flexibel in het innemen van allerlei typen 

vervangende verblijfplaatsen. Ook zal onder die omstandigheden, waarbij tevens sprake is van een al 

grote aanwezige populatie, een mussenhotel (een kast met meerdere verblijfplaatsen bijeen) eerder door 

meerdere paartjes worden ingenomen, terwijl dat onder andere omstandigheden niet snel het geval zal 

zijn. 

 

Als een nestplaats tijdelijk ongeschikt is voor de huismus door tijdelijke werkzaamheden, bijvoorbeeld 

bij renovatie van een gebouw, kan na de verstoring de oorspronkelijke nestplaats hersteld worden. Voor 

de periode dat de werkzaamheden plaatsvinden, moet dan wel tijdig voor vervangende nestgelegenheid 

gezorgd zijn. Ook een tijdelijke achteruitgang van de functionaliteit is namelijk niet toegestaan. 

 

Mogelijke maatregelen om het aanbod en functioneren van alternatieve nestplaatsen tijdens en na de 

werkzaamheden te garanderen, zijn: 
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• Voor elke nestplaats die aangetast of verwijderd worden minimaal twee nieuwe nestplaatsen   

 aangeboden. Dit in de vorm van bijvoorbeeld vogeldakpannen, gierzwaluwpannen/stenen,   

 huiszwaluwnestkommen, nestkasten, neststenen, mussenpotten, dakvoetsystemen (waaronder   

 vogelvides, figuur 19) of vergelijkbare voorzieningen of door het maken van toegangen in    

 gebouwen tussen dakbedekking en isolatielaag of het verwijderen van aanwezig vogelschroot. 

• Voor de vervangende nestplaatsen geldt: 

 – dat er meerdere nestplekken bij elkaar aangeboden moeten worden. Zorg dat de openingen  

  minimaal 50 centimeter uit elkaar liggen; dit kan dichter bijeen, maar zorg er dan voor dat de  

  nestingang niet zichtbaar is voor de huismus die in de andere nestingang zit 

 – zo dicht mogelijk bij de locatie van de oorspronkelijke verblijfplaats worden geplaatst   

  en als dat niet mogelijk is, dan in de directe omgeving (in de regel binnen 200 meter, bij   

  uitzondering 500 meter) van de oorspronkelijke nestplaats en buiten de      

  invloedsfeer van de werkzaamheden liggen 

 – op minimaal 3 meter hoogte plaatsen  

 – een minimale broedruimte van 15 x 8 centimeter 

 – dat ze op een voor de huismus geschikte wijze en plek worden aangebracht. Zo mogen ze   

  niet te heet worden in de middagzon, maar zich ook niet op een te koude locatie bevinden:  

  voorkeur heeft een noord of oost expositie of een ligging in de schaduw van een dakgoot of  

  iets dergelijks 

 – in de directe omgeving van de nieuwe nestplaats continu voldoende dekking aanwezig is   

  (minimaal 3 à 4 meter hoog opgaand groen), en dat er altijd (binnen 100 à 200 meter, bij   

   voorkeur binnen 50 meter) voldoende geschikt voedsel en potentiële slaapplaatsen    

  beschikbaar zijn  

 – dat ze van voldoende duurzaam materiaal zijn en op een voldoende duurzame wijze worden  

  bevestigd. Of de duurzaamheid voldoende is hangt van meerdere factoren af,     

  bijvoorbeeld van het type materiaal (hout, houtbeton, aardewerk, pvc, en dergelijke),   

  van de houtsoort (ceder en robinia zijn duurzamer dan vuren of grenen), de wijze van   

  ophanging, de aangebrachte plek (bijvoorbeeld onder een dakgoot of een andere    

  vorm van overhang of vol in zon en wind), dient het voor tijdelijke vervanging ter    

  overbrugging van de periode van  de werkzaamheden of als permanente vervanging, het te  

  verwachten gebouwbeheer (bij schilderwerk verdwijnen regelmatig aangebrachte    

  voorzieningen) en of het beheer en onderhoud van de voorziening (schoonhouden, herstel bij  

  gebreken) geregeld is. 

 – dat er voldoende veiligheid is tegen predatoren. Dit geldt voor de nestplaats zelf, als ook dat  

  er voldoende opgaand groen in de directe omgeving aanwezig is als dekking voor adulten of  

  (net  uitvliegende) juvenielen 

 – dat het materiaal waarvan ze zijn gemaakt niet behandeld is met chemische middelen 

 – dat ze minimaal drie maanden voor de start van de werkzaamheden aanwezig zijn, om de   

 vogels te laten wennen aan de nieuwe voorzieningen 

 – dat het beheer duurzaam geregeld is. Dit beheer moet gebeuren in een periode dat verstoring  

  niet of minimaal optreedt 

• Monitoring van de effectiviteit van de genomen maatregelen kan aan de orde zijn. 

 

Kader maatregel: 

Behoud functionaliteit, waarborgen staat van instandhouding 

 

Figuur 19: De zogenaamde Vogelvide of vergelijkbare uitvoeringen geven wel mogelijkheid voor het maken van nesten, 

maar zorgt er voor dat er geen van buiten af door dieren bereikbare ruimten in gebouwen zijn (©Vogelbescherming 

Vlaanderen vzw). 

  

 

 

3.3  Verbeteren habitat in bestaand of nieuw leefgebied 
maatregel 

Het verbeteren van de kwaliteit van bestaand of het realiseren van nieuw geschikt habitat voor 

huismussen. Dit moet tijdig gerealiseerd zijn en moet buiten de invloedsfeer van de activiteiten 

plaatsvinden.  

 

uitleg 

Als essentiële onderdelen van het leefgebied niet (meer) aanwezig zijn, kunnen voorafgaand aan de 

start van de eigenlijke activiteiten maatregelen worden genomen om het aanbod en het functioneren 

van vervangend foerageergebied, slaapplaatsen en dergelijke te garanderen door het nemen van 

beheermaatregelen of inrichtingsmaatregelen.  

 

Onderstaande maatregelen zijn gericht op het in samenhang in stand houden van voldoende dekking, 

voedsel en slaapplaatsen: 

• Behoud of verkrijgen van voldoende dekkingsmogelijkheden door bijvoorbeeld: 

 - aanplant van doornige struiken als vuurdoorn en meidoorn, groenblijvende heesters,   

  klimplanten als klimop of wingerd, beukenhagen, en dergelijke binnen 5 à 10 meter (bij   

  voorkeur binnen 2,5 meter) van plekken waar gefoerageerd wordt. Bladverliezende soorten  

  zijn in de winterperiode minder effectief. 

 - aanplant van inheemse soorten bomen en ander opgaand groen binnen 5 à 10 meter (bij   

  voorkeur binnen 2,5 meter) van de plekken waar gebroed wordt 

 - kant-en-klare hagen of gevelgroen aan te brengen als tijdelijke voorzieningen noodzakelijk  

  zijn. 

 Voor al deze maatregelen geldt dat ze een hoogte van minimaal 3 meter moeten hebben willen ze  

 effectief zijn.  

• Behoud of ontwikkeling van slaapgelegenheden door bijvoorbeeld - aanbrengen van    

 groenblijvende gevelbegroeiing of ander verticaal groen, bijvoorbeeld met vuurdoorn, klimop  

 - aanplanten van groenblijvende heesters (bijvoorbeeld liguster, hulst) of coniferen    

 (bijvoorbeeld taxus).  

 - in de winterperiode winternesten aan te bieden in de vorm van bijvoorbeeld takkenhopen of  3130
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  strobalen als een tijdelijke oplossing noodzakelijk is. 

  Voor al deze maatregelen geldt dat ze een hoogte van minimaal 3 meter moeten hebben   

  willen ze effectief zijn en zo mogelijk binnen 100 meter van de nestplaats aanwezig moeten  

  zijn. 

• Behoud of ontwikkeling van voldoende plekken waar gefoerageerd kan worden, door bijvoorbeeld: 

 - in stand houden of ontwikkelen van overhoekjes of stroken ruigte met onkruiden als bron   

  voor zaden en kleine zachte insecten. Straatgras, herderstasje en weegbree zijn favoriete   

  onkruiden 

 - extensiever beheer van gazons door het terugbrengen van de maaifrequentie naar 1 maal per  

  jaar. Het maaien vindt niet in het najaar plaats 

 - het bijvoeren met meelwormen in de periode dat er jongen zijn of met zaden e.d kan als   

  tijdelijke maatregel in aanmerking komen. 

 - op plekken met weinig kans op aanrijding gesloten (asfalt)verharding te vervangen door   

  klinkerbestrating.  

 Voor al deze maatregelen geldt dat voedsel bij voorkeur jaarrond beschikbaar is en zo mogelijk  

 binnen 100 meter van de nestplaats beschikbaar is en dat er binnen 5 à 10 meter (bij voorkeur   

 binnen 2,5 meter) dekking aanwezig is. 

• Behoud van voldoende drinkwater door bijvoorbeeld aanleg van vijvers 

• Behoud van voldoende mogelijkheden voor nemen van stofbaden door zandige plekken te   

 realiseren of te handhaven. 

• De effectiviteit van de getroffen maatregelen worden gemonitord.  

 

Het bevoegd gezag kan aanvullende eisen stellen aan het bestendigen van beheer en onderhoud van 

mitigerende en compenserende inrichtingsmaatregelen.

Kader maatregel: 

Behoud functionaliteit, waarborgen staat van instandhouding  

3.4  Faseren activiteiten in ruimte en tijd 
Maatregel  

Door activiteiten gefaseerd in de ruimte en tijd uit te voeren, kan er voor worden gezorgd dat er op elk 

moment voldoende functionerende nesten, rustplaatsen en leefgebied aanwezig blijven.  

 

Uitleg 

Het in de tijd en ruimte gefaseerd uitvoeren van de activiteiten, zoals renovatie- of sloop van alle 

woningen in een straat of wijk, herstructurering groen en dergelijke, kan van groot belang zijn. Vanuit 

de delen die gehandhaafd blijven heeft de populatie de mogelijkheid te herstellen na een tijdelijke 

achteruitgang veroorzaakt door de activiteiten. Hierdoor kunnen huismussen verhuizen naar andere 

vrije gebieden in de directe omgeving, voor zover die de juiste kwaliteit hebben (gekregen). Er moeten 

voldoende nestplaatsen functioneel blijven.  

 

Bij sloop of werkzaamheden aan gebouwen over een grotere oppervlakte, bijvoorbeeld alle woningen 

in een straat of een gehele wijk zullen in een groot gebied tegelijkertijd de kieren, nissen en dergelijke 

die door huismussen gebruikt worden als nestplekken verdwijnen. Vanwege de veelomvattendheid van 

de werkzaamheden kan ook een tijdelijke verhuizing van de bewoners van de huizen aan de orde zijn, 

waardoor ook voedselbronnen zoals broodkruimels en zaden over langere periode niet beschikbaar 

zullen zijn. Bij sloopwerkzaamheden en een nieuwe inrichting van de wijk of straat zal ook het aanwezige 

groen verdwijnen, waarmee dekkings- en foerageermogelijkheden aangetast worden.  

 

Het faseren van de activiteiten in ruimte en tijd is per project maatwerk.  Aanbevolen wordt dit in 

een werkplan vast te leggen. Er moet altijd een deskundige op het gebied van huismussen worden 

ingeschakeld. De genomen maatregelen kunnen op hun effectiviteit gemonitord worden. Bij een activiteit 

met een klein ruimtebeslag ligt fasering in de ruimte en tijd minder voor de hand tenzij er cumulatie van 

effecten optreedt. 

 

Kader maatregel 

Behoud functionaliteit, waarborgen staat van instandhouding  

3.5  Toegankelijk houden nestplaatsen 
Maatregel  

Nestplaatsen worden tijdens het uitvoeren van de activiteiten toegankelijk gehouden voor de huismus. 

 

Uitleg 

Nestplaatsen kunnen voor de huismus toegankelijk gehouden worden door bijvoorbeeld: 

• steigers, doeken, folie en vangnetten, die bij renovatiewerkzaamheden van gebouwen gebruikt   

worden, zodanig te plaatsen dat geen holten, nissen en dergelijke die door huismussen als in- en   

uitvliegopeningen worden gebruikt ontoegankelijk worden  

• geen (bouw)licht op de in- en uitvliegopeningen te laten schijnen. 

• vogelschroot niet op de eerste panlat van onderen, maar aan de tweede panlat te plaatsen.   

 Overigens zitten de nesten vaak nog hoger, waardoor hiermee de plek niet behouden blijft als   

 nestplaats maar wel als slaapplaats. 

 

Kader maatregel 

Zorgplicht/zorgvuldig handelen, behoud functionaliteit  

3.6  Ongeschikt maken nestplaatsen 
Maatregel  

Nestplaatsen worden tijdig voorafgaand aan de eigenlijke activiteiten ongeschikt gemaakt. 

 

Uitleg 

Tijdig voorafgaand aan de activiteiten moeten de nestplaatsen ongeschikt gemaakt worden om te 

voorkomen dat deze bewoond zijn tijdens de uitvoering van de activiteiten. Dit moet voor de start van 

de werkzaamheden en na het tijdig realiseren van vervangende nest- en rustgelegenheid gebeuren. Ook 

in perioden met vorst kunnen verblijfplaatsen bewoond zijn; daarom moet het ongeschikt maken van 

verblijfplaatsen ruim voor de winter plaatsvinden. 

 

In alle gevallen moet een huismusdeskundige worden ingeschakeld om de best passende methode en het 

beste moment te bepalen, uit te voeren en te controleren. 

 

Kader maatregel 

Zorgplicht/zorgvuldig handelen  
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3.7  Inschakelen huismusdeskundige 
maatregel 

De activiteiten worden uitgevoerd onder begeleiding van een deskundige op het gebied van huismussen. 

 

uitleg 

Het bevoegd gezag verstaat onder een deskundige een persoon die voor de situatie en soorten ten 

aanzien waarvan hij of zij gevraagd is te adviseren en/of te begeleiden, aantoonbare ervaring en kennis 

heeft op het gebied van soortspecifieke ecologie. De ervaring en kennis moeten zijn opgedaan doordat 

de deskundige: 

• op HBO-, dan wel universitair niveau een opleiding heeft genoten met als zwaartepunt    

 (Nederlandse) ecologie; en/of  

• op MBO-niveau een opleiding heeft afgerond met als zwaartepunt natuurwetgeving,    

 soortenherkenning en zorgvuldig handelen ten opzichte van die soorten; en/of 

• als ecoloog werkzaam is voor een ecologisch adviesbureau, zoals bijvoorbeeld een bureau welke is  

 aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus; en/of  

• zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenbescherming en is aangesloten   

 bij en werkzaam voor de daarvoor in Nederland bestaande organisaties (zoals bijvoorbeeld   

 Zoogdiervereniging, RAVON, Stichting Das en Boom, Vogelbescherming Nederland,     

 Vlinderstichting, Natuurhistorisch Genootschap, KNNV, NJN, IVN, EIS Nederland, 

 FLORON, Sovon, STONE, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, De Landschappen en Stichting   

 Beheer Natuur en Landelijk gebied) en/of zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de   

 soortenmonitoring en/of -bescherming. 

 

Kader maatregel: 

Zorgplicht/zorgvuldig handelen  

3.8  Opstellen ecologisch werkprotocol 
maatregel 

Een huismusdeskundige stelt een ecologisch werkprotocol op. Dit ecologische werkprotocol moet op 

de locatie aanwezig zijn en de inhoud moet bij de betrokken werknemers bekend zijn. De activiteiten 

moeten aantoonbaar volgens dit protocol worden uitgevoerd. 

 

uitleg 

In een ecologisch werkprotocol staat omschreven welke maatregelen getroffen worden om effecten op 

beschermde soorten te voorkomen. Ook staat erin hoe te handelen als deze effecten toch optreden. Er 

staat onder andere in vermeld: 

• in welke periode gewerkt moet worden 

• welke activiteiten op welke locatie(s) en op welk moment plaatsvinden 

• welke maatregelen worden genomen en wat daarmee wordt gerealiseerd voor de huismus 

• wanneer begeleiding door een huismusdeskundige noodzakelijk is  

• wie die huismusdeskundige is en wat de deskundige exact gaat doen. 

 

Kader maatregel: 

Zorgplicht/zorgvuldig handelen 

 

4  Activiteiten: effecten en te nemen 
maatregelen 

In dit hoofdstuk staat van een aantal veelvoorkomende activiteiten een indicatie van negatieve 

effecten op de  huismus. Ook staat hier bij welke activiteiten welke maatregel of maatregelen veelal in 

aanmerking komen. Dit gebeurt op hoofdlijnen. Elk project en elk gebied is uniek: maatwerk kan en is 

noodzakelijk.  

 

4.1  Effecten van verschillende typen activiteiten 
Verschillende typen activiteiten zullen andere effecten tot gevolg hebben. Belangrijk is het schaalniveau 

waarop de activiteiten zich afspelen en op welke wijze de  huismus negatief beïnvloed wordt. Voor de 

huismus kan dan in grote lijnen de volgende driedeling worden gemaakt: 

• activiteiten die zich over een grote oppervlakte afspelen: er zijn meerdere territoria van    

 huismussen bij betrokken 

• activiteiten waarbij alleen gebouwen betrokken zijn: deze hebben veelal alleen effect op de   

 locaties van de nesten en slaapplaatsen van huismussen 

• activiteiten waarbij alleen groen betrokken is: deze kunnen effect hebben op het foerageergebied,  

 slaapplaatsen en de dekkingsmogelijkheden van huismussen, maar ook soms op nestlocaties.  

 

Activiteiten die op een groot gebied plaatsvinden, hebben effect op een zeer groot aantal territoria. 

Vaak zal het niet mogelijk zijn om van elke nestplaats de functionaliteit te behouden. Door deze 

activiteiten moet rekening gehouden worden met sterfte van een groot aantal huismussen als er geen 

voorzorgsmaatregelen worden getroffen. De effecten op de staat van instandhouding van de populatie 

kunnen groot zijn. De effecten kunnen verminderd worden door gebieden geschikt te maken voor de 

huismus of door de activiteiten gefaseerd in ruimte en tijd uit te voeren.  

 

Activiteiten die plaatsvinden aan een enkel gebouw kunnen effect hebben op één of meer nestplaatsen 

of op gezamenlijke slaapplaatsen. Activiteiten die in de bijbehorende tuin of groene omgeving 

plaatsvinden, hebben vooral effect op het foerageergebied van de huismus, maar kunnen ook effect 

hebben op nestlocaties of slaapplaatsen. Vaak zal het niet mogelijk zijn om van elke verblijfplaats 

de functionaliteit te behouden. De effecten op de staat van instandhouding van de populatie zijn 

vaak beperkt. Hier kunnen effecten verminderd worden door bijvoorbeeld het in stand houden of het 

creëren van nestgelegenheid en allerlei wintergroene elementen en dergelijke. De huismus ondervindt 

gebruikelijk geen relevante last van een normaal gebruik van een tuin.  

 

Activiteiten die plaatsvinden in de “groene” delen van het leefgebied van de huismus hebben vooral 

effect op de (essentiële) leefomgeving van de nestplaats en de winterverblijfplaats, soms ook op de 

nestplaats zelf. Hier kunnen effecten verminderd worden door het in stand houden en creëren van 

plekken waar voedsel gevonden kan worden of van allerlei wintergroene elementen en andere slaap- en 

dekkingsmogelijkheden.  

 

Als klinkerbestratingen vervangen worden door asfaltbestrating dan verdwijnen mogelijkheden voor 

groei van onkruiden. Eenzelfde effect heeft het spuiten tegen onkruid groeiend tussen klinkers. Ook het 

aanbrengen van houtsnippers op de bodem kan negatieve gevolgen hebben vanwege het verdwijnen van 

onkruiden en het verdwijnen van mogelijkheden om zandbaden te nemen. 3534
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4.2  In aanmerking komende maatregelen bij verschillende typen activiteiten 
Afhankelijk van het type activiteit en de grootte van het gebied waar de activiteit plaatsvindt, is het 

toepassen van één of meer van de maatregelen die genoemd zijn in hoofdstuk 3 effectief. In de tabel 

van figuur 20 staat indicatief aangegeven bij een groot aantal veel voorkomende activiteiten welke 

maatregelen vrijwel altijd, welke vaak en welke meestal niet van toepassing zijn om negatieve effecten 

te vermijden of zoveel mogelijk te verminderen. Elk gebied en alle activiteiten zijn uniek. De maatregelen 

die genomen worden betreffen dan ook altijd maatwerkmaatregelen. Afwijken van de genoemde 

maatregelen kan dan ook. Een onderbouwing waarom gekozen wordt voor (andere) maatregelen is 

noodzakelijk. Deze onderbouwing kan door een huismusdeskundige worden aangeleverd. 

 

 

Figuur 20: Indicatie van welke type maatregelen in aanmerking komen bij een aantal veel voorkomende activiteiten, 

afhankelijk van de grootte van het gebied waar de activiteit wordt uitgevoerd en de impact van de maatregel; xx = vrijwel 

altijd van toepassing, x = vaak van toepassing, o = vrijwel nooit van toepassing 
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BIJLAGE 1 Wet natuurbescherming

Hoofdstuk 3. Soorten
§ 3.1. Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn

Artikel 3.1
1  Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten als  
 bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn te doden of te vangen.

2 Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te  
 vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen.

3  Het is verboden eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te rapen en deze onder zich te   
 hebben. 

4  Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te storen.

5  Het verbod, bedoeld in het vierde lid, is niet van toepassing indien de storing niet van wezenlijke  
 invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort.

Artikel 3.2
1 Het is verboden vogels van soorten als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn dood of levend,  
 of gemakkelijk herkenbare delen daarvan, of uit deze vogels verkregen producten te verkopen,  
 te vervoeren voor verkoop, onder zich te hebben voor verkoop of ten verkoop aan te bieden. 

2 Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing ten aanzien van vogels van soorten,  
 genoemd in bijlage III, deel A, bij de Vogelrichtlijn, die aantoonbaar overeenkomstig het bepaalde bij  
 of krachtens deze wet zijn gedood of gevangen, onderscheidenlijk verkregen, en ten aanzien   
 van delen of producten van die vogels.

3 Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing ten aanzien van bij algemene   
 maatregel van bestuur aangewezen vogels van soorten, genoemd in bijlage III, deel B, bij de   
 Vogelrichtlijn, die aantoonbaar overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens deze wet zijn gedood  
 of gevangen, onderscheidenlijk verkregen, en ten aanzien van delen of producten van die vogels.

4 Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld over de verkoop,  
 het vervoer voor verkoop, het onder zich hebben voor verkoop of het ten verkoop aanbieden van  
 vogels van soorten, aangewezen op grond van het derde lid, en delen of producten van die vogels.

5 Een vogelsoort wordt op grond van het derde lid uitsluitend aangewezen, indien de handelingen,  
 bedoeld in het eerste lid, uitgevoerd overeenkomstig regels als bedoeld in het vierde lid, er   
 niet toe leiden dat het populatieniveau, de geografische verspreiding of de omvang van de   
 voortplanting van deze soort in gevaar wordt gebracht of kan worden gebracht.

6 Het is verboden, anders dan voor verkoop, vogels, delen of producten als bedoeld in het   
 eerste lid, onder zich te hebben of te vervoeren, tenzij deze vogels, delen of producten   
 aantoonbaar  overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens deze wet zijn gedood of gevangen,  
 onderscheidenlijkverkregen.

Artikel 3.3
1 Gedeputeerde staten kunnen ontheffing verlenen van verboden als bedoeld in artikel 3.1 of artikel  
 3.2, zesde lid, ten aanzien van vogels van daarbij aangewezen soorten, dan wel ten aanzien van hun  
 nesten, rustplaatsen of eieren.

2 Provinciale staten kunnen bij verordening vrijstelling verlenen van verboden als bedoeld in artikel  
 3.1 of artikel 3.2, zesde lid, ten aanzien van vogels van daarbij aangewezen soorten, dan wel ten  
 aanzien van hun nesten, rustplaatsen of eieren.

3  Onze Minister kan ontheffing of vrijstelling verlenen van:

  a.  de verboden, bedoeld in artikel 3.2, eerste lid, ten aanzien van vogels, dood of levend,   
   of gemakkelijk herkenbare delen daarvan, of ten aanzien van uit deze vogels verkregen  

   producten van daarbij aangewezen soorten, of

  b.  regels, gesteld krachtens artikel 3.2, vierde lid.

4 Een ontheffing of een vrijstelling wordt uitsluitend verleend, indien is voldaan aan elk van de   
 volgende voorwaarden:

  a.  er bestaat geen andere bevredigende oplossing;

  b.  zij is nodig:

   1°. in het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid;

   2°.  in het belang van de veiligheid van het luchtverkeer;

   3°.  ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, visserij of   
    wateren;

   4°.  ter bescherming van flora of fauna;

   5°.  voor onderzoek of onderwijs, het uitzetten of herinvoeren van soorten, of voor de  
    daarmee samenhangende teelt, of

   6°.  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;

  c.  de maatregelen leiden niet tot verslechtering van de staat van instandhouding van de   
   desbetreffende soort.

5 In een ontheffing, onderscheidenlijk vrijstelling worden in elk geval voorschriften opgenomen,  
 onderscheidenlijk regels gesteld, over:

  a.  de middelen, installaties of methoden voor het vangen of doden, waarbij enkel het gebruik  
   wordt toegestaan van bij algemene maatregel van bestuur aangewezen middelen, installaties  
   of methoden;

  b.  de tijd en plaats waarvoor de ontheffing of vrijstelling geldt, en

  c.  de wijze waarop het risico voor het behoud van de vogelstand wordt beperkt.

6  De verboden, bedoeld in de artikelen 3.1 en 3.2, zesde lid, zijn niet van toepassing op handelingen  
 ten aanzien waarvan bij of krachtens enige wettelijke bepaling een besluit is vereist, indien bij of  
 krachtens die wet is bepaald dat het desbetreffende besluit de handelingen uitsluitend toelaat indien  
 is voldaan aan de voorwaarden, bedoeld in het vierde lid, en dat aan het besluit de voorschriften  
 worden verbonden, bedoeld in het vijfde lid.

7  De verboden, bedoeld in de artikelen 3.1 en 3.2, zesde lid, zijn niet van toepassing op:

  a.  handelingen ter uitvoering van een instandhoudingsmaatregel of een passende maatregel als  
   bedoeld in artikel 2.2, en

  b.  handelingen die zijn beschreven in en worden verricht overeenkomstig een beheerplan als  
   bedoeld in artikel 2.3, eerste lid, een plan of een programma als bedoeld in artikel 2.3, vijfde  
   lid, of een programma als bedoeld in artikel 1.13, eerste, zevende, of achtste lid, indien:

   1°.  ten aanzien van het beheerplan, het plan of het programma, althans het onderdeel  
    dat betrekking heeft op de desbetreffende handelingen, is voldaan aan het in het vierde  
    en vijfde lid bepaalde ten aanzien van ontheffingen en vrijstellingen, en

   2°.  het bestuursorgaan dat het beheerplan, het plan of het programma heeft vastgesteld  
    tevens bevoegd is voor de verlening van een ontheffing, onderscheidenlijk vrijstelling  
    als bedoeld in het eerste, onderscheidenlijk tweede lid voor dergelijke handelingen,  
    of, als dat niet het geval is, het beheerplan, het plan of het programma is vastgesteld  
    in overeenstemming met het bestuursorgaan dat bevoegd is voor de verlening van de  
    ontheffing, onderscheidenlijk vrijstelling.

Artikel 3.4
1 Ingeval het vangen of doden van vogels als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, bij of krachtens deze wet  
 is toegestaan, is het verboden deze vogels:

  a.  te vangen of te doden met: 4342
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   1°.  middelen, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Vogelrichtlijn;

   2°.  middelen, installaties of methoden voor massaal of niet-selectief vangen of doden van  
    vogels, of

   3°.  middelen, installaties of methoden waardoor een soort plaatselijk kan verdwijnen, of

  b.  te achtervolgen met behulp van vervoermiddelen, genoemd in bijlage IV, onderdeel b, bij de  
   Vogelrichtlijn, overeenkomstig de daar beschreven wijze.

2  Gedeputeerde staten kunnen ontheffing verlenen en provinciale staten kunnen bij verordening  
 vrijstelling verlenen van een of meer van de verboden, bedoeld in het eerste lid. Artikel 3.3, vierde en  
 vijfde lid, is van overeenkomstige toepassing.

3  Onze Minister kan ontheffing verlenen van het verbod, bedoeld in het eerste lid, aanhef en   
 onderdeel b, voor het gebruik van motorboten op open zee onder de in bijlage IV, onderdeel b,  
 tweede gedachtestreep, tweede volzin, bij de Vogelrichtlijn genoemde voorwaarden.

4  Bij algemene maatregel van bestuur kunnen middelen, installaties of methoden worden aangewezen  
 die in elk geval worden gerekend tot de middelen, installaties, onderscheidenlijk methoden, bedoeld  
 in het eerste lid, onderdeel a, onder 2° of 3°.

 

 

 

BIJLAGE 2 Jaarrond beschermde nesten

Vogels nemen in de Wet natuurbescherming een bijzondere positie in. De basis hiervoor vormt de 

Europese Vogelrichtlijn, waarin onder meer de bescherming gereguleerd is van alle inheemse en 

regelmatig voorkomende trekvogels, zodat deze ‘kunnen voortbestaan en zich kunnen voortplanten’. 

De wet natuurbescherming geeft aan dat álle broedende vogels, hun broedplaatsen én de functionele 

omgeving van de broedplaatsen beschermd zijn tijdens de broedperiode. 

Daarnaast zijn er een aantal kwetsbare vogelsoorten waarvan de nesten ook jaarrond zijn beschermd. 

RVO.nl heeft daartoe in 2009 een (aangepaste) lijst opgesteld met vogelsoorten die dit betreft. Het is 

een indicatieve lijst die als hulpmiddel gebruikt kan worden bij het bepalen of er voor een ruimtelijke 

ingreep een ontheffing aangevraagd moet worden en om te kijken welke mitigerende maatregelen nodig 

zijn. Zie https://mijn.rvo.nl (zoeken op jaarrond beschermde nesten). Het is geen uitputtende lijst en op 

de lijst kunnen uitzonderingen ontstaan waardoor het nest van een bepaalde soort toch niet jaarrond 

beschermd is. Voor meer informatie kunt u zicht richten tot de provincie alwaar de desbetreffende 

activiteit plaatsvindt. 

Er wordt onderscheid gemaakt in vijf categorieën, waarbij de nesten van categorie 1 tot en met 4 

jaarrond beschermd zijn en categorie 5 alléén tijdens de broedperiode. Hierbij geldt echter dat wanneer 

‘zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden’ dat rechtvaardigen, ook de nesten van categorie 

5 soorten jaarrond beschermd kunnen zijn. Voor deze soorten is daarom vaak ook inzicht nodig in de 

nesten en rustplaatsen in het plangebied en de omgeving. De onderscheiden categorieën zijn:

1. Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, ook buiten het broedseizoen gebruikt  

 worden als vaste rust- en verblijfplaats (Steenuil)

2. Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer  

 honkvast of afhankelijk van bebouwing of biotoop zijn. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats  

 zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar (Roek, Gierzwaluw en Huismus)

3. Nesten van vogels, zijnde géén koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden  

 en die daarin zeer honkvast of afhankelijk van bebouwing zijn. De (fysieke) voorwaarden voor de  

 nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar (Grote gele kwikstaart, Kerkuil, Oehoe,  

 Ooievaar en Slechtvalk)

4. Nesten van vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks  

 in staat zijn een nest te bouwen (Boomvalk, Buizerd, Havik, Ransuil, Sperwer, Wespendief en Zwarte  

 wouw)

5. Nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar daarvoor hebben  

 gebroed of de directe omgeving daarvan, maar die wel over voldoende flexibiliteit beschikken om,  

 als de broedplaats verloren is gegaan, zich elders te vestigen (diverse soorten waaronder    

 Boerenzwaluw, Groene specht en Torenvalk)
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III Schoenmakers III Ruimtelijke ontwikkeling 

Bijlagen toelichting 202330 | 29-11-2022 

6.  Vooroverlegreacties Provincie Noord-Brabant, 
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Onderwerp 

Voorontwerp-bestemmingsplan ‘Zundertseweg 38’ 

 

Geacht college, 

 

In het kader van het wettelijk vooroverleg heeft u ons om een reactie gevraagd 

op het voorontwerp-bestemmingsplan ‘Zundertseweg 38’. In onze reactie gaan 

wij in op onderwerpen die op basis van het provinciaal ruimtelijk beleid relevant 

zijn. 

 

Planbeschrijving 

Het voorontwerp-bestemmingsplan voorziet in een bestemmingswijziging op de 

locatie Zundertseweg 38. Een voormalige horecalocatie wordt daarbij omgezet 

naar een woonbestemming. Daarnaast is het voornemen om ter plaatse van de 

voormalige bedrijfsbebouwing twee Ruimte voor Ruimte-woningen op te richten. 

 

Provinciaal beleidskader 

Het provinciaal ruimtelijk beleid is vastgelegd in de Brabantse Omgevingsvisie 

en de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant (IOV). Op 11 maart 2022 

hebben Provinciale Staten de Omgevingsverordening Noord-Brabant vastgesteld 

die gelijktijdig met de Omgevingswet inwerking zal treden. Daarnaast is op 15 

april 2022 de wijziging Interim omgevingsverordening – actualisatie april 2022 

in werking getreden. Hierin zijn een aantal thema’s opgenomen en wijzigingen 

aangebracht ten opzichte van de geldende Interim omgevingsverordening. De 

omgevingsvisie en omgevingsverordening zijn te raadplegen via 

www.brabant.nl/interimomgevingsverordening. 

 

Inhoudelijk standpunt 

Over deze locatie heeft al enkele malen ambtelijk overleg plaatsgevonden. Wij 

zijn in de basis positief over de beoogde ontwikkeling. De omzetting van een 

horecabedrijf naar een woonbestemming past in het provinciaal beleid. Er is 

sprake van een bebouwingsconcentratie waarbinnen het realiseren van twee 

Ruimte-voor-Ruimtewoningen aanvaardbaar is. Wij gaan ervanuit dat de RvR-

http://www.brabant.nl/interimomgevingsverordening
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titels zijn aangeschaft voor de terinzagelegging van het ontwerp-

bestemmingsplan en verzoeken u de certificaten dan mee te sturen. 

 

Ten aanzien van de verplichte kwaliteitsverbetering merken we op dat ten 

onrechte wordt uitgegaan van een ontwikkeling in categorie 2 van de regionale 

afspraken. In de toelichting staat: “De beoogde ontwikkeling op de locatie 
Zundertseweg 38 en Galgepad 4 wordt niet als zodanig benoemd binnen de 
specifieke ontwikkelingen die opgenomen zijn bij categorie 1 en 2 in het 
afsprakenkader. De ontwikkeling valt daardoor onder categorie 3, maar gelet 
op het feit dat de ruimtelijke ontwikkeling vergelijkbaar is met een 
bestemmingswijziging van een agrarisch bedrijf naar een woonbestemming kan 
gesteld worden dat de ontwikkeling gelijk te stellen is met categorie 2.” De 

ontwikkeling is niet specifiek benoemd in het afsprakenkader. De adviseur geeft 

aan dat het vergelijkbaar is met een bestemmingswijziging van agrarisch bedrijf 

naar wonen. Dat kunnen wij niet volgen. Wij zien de ontwikkeling als een 

categorie-3 ontwikkeling wat betekent dat een berekening moet worden 

gemaakt. Dit hoeft niet te betekenen dat er meer gedaan moet worden dan wat 

er nu aan sloop en inpassing gedaan wordt, maar dat is de ontwikkeling wel 

goed en juist onderbouwd. 

 

Ten aanzien van de de positionering van de woningen merken we op dat de 

twee RvR-woningen een beetje gedraaid op de weg staat, zoals ook nummer 4. 

We geven de gemeente in overweging om de woningen juist evenwijdig aan de 

weg te zetten 
 

Conclusie 

Wij verzoeken u om de onderdelen van het bestemmingsplan die nog niet in 

overeenstemming zijn met de Interim-Omgevingsverordening aan te passen. 

Mocht onze reactie aanleiding geven tot vragen of opmerkingen dan zijn wij 

graag bereid tot nader overleg.  

 

 

 

Provincie Noord-Brabant, 

 
 

P.M.A. van Beek, 

projectleider Uitvoering Wro 

 

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend. 
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Geachte heer De Wit, 

 

Op 16 augustus 2022 ontvingen wij van u het verzoek een advies uit te brengen ten aanzien van de 

documenten behorende bij het voorontwerp bestemmingsplan Bestemmingsplan Zundertseweg 38 

Etten-Leur.  

 

Uw verzoek is bij ons geregistreerd onder zaaknummer VRMWB2022-006889. 

 

Toetskader 

Uw adviesverzoek is beoordeeld aan de hand van onderstaand toetsingskader: 

• Signaleringskaart Externe Veiligheid; 

• Afdeling 6.7 en 6.8 van het Bouwbesluit 2012; 

• Handreiking Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid uitgave 2019, Brandweer Nederland; 

• Beleidsregels Bereikbaarheid en Bluswatervoorziening, Veiligheidsregio’s Midden- en West-

Brabant, Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost, hierna te noemen Beleidsregels. 

• Besluit Veiligheidsregio’s en het vastgesteld beleidsdocument Dekkingsplan Brandweer Midden- 

en West-Brabant. 

 

Uitgangspunten 

Bij de beoordeling van uw adviesverzoek zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd. 

 

Gebruiksfunctie: Woonfunctie  
Gebiedstype: Buitengebied (agrarisch)  

 

Beoordeling 

Bijgaande bescheiden zijn beoordeeld op de aspecten externe veiligheid, bereikbaarheid, 

bluswatervoorziening en opkomsttijd brandweer. Hieronder vindt u de uitkomsten van de beoordeling. 

 

Externe veiligheid 

De Signaleringskaart Externe Veiligheid toont aan dat het plangebied binnen het invloedsgebied van 

de rijksweg A58 ligt. Een verantwoording van het groepsrisico is noodzakelijk. 

Gemeente Etten-Leur 

t.a.v. de heer R. de Wit  

Roosendaalseweg 4 

4875 AA ETTEN-LEUR 
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Het aspect externe veiligheid is in § 5.9 van het rapport voldoende beschreven. Het Standaardadvies 

2020 van onze sector, dat als bijlage in het rapport is opgenomen. 

 

Bereikbaarheid 

Voor een goede bereikbaarheid dienen de aanrijdroutes naar een plangebied en de opstelplaatsen 

voor brandweervoertuigen te voldoen aan de minimaal benodigde afmetingen en de te dragen 

gewichten, aslasten en stempeldruk, zoals in de tabel hieronder is aangegeven. 

 

 Aanrijdroute Opstelplaats 

tankautospuit 

Opstelplaats 

redvoertuig 

Vrije hoogte 4,20 meter 4,20 meter 4,20 meter 

Vrije breedte 3,50 meter - - 

Binnenbochtstraal 5,50 meter - - 

Buitenbochtstraal 10,00 meter - - 

Breedte verharding 3,25 meter 4,50 meter 5,00 meter 

Lengte verharding - 10,00 meter 10,00 meter 

Asbelasting  11,5 ton 11,5 ton 11,5 ton 

Totaalgewicht 30 ton 15 ton 25 ton 

Stempeldruk - - 50 ton/m2 

 

Het plangebied is te benaderen langs twee onafhankelijke aanrijdroutes via de Zundertseweg. Dit is 

nodig, omdat één aanrijdroute tijdelijk geblokkeerd zou kunnen zijn. Tot aan het plangebied zijn er 

geen nadere maatregelen noodzakelijk ten behoeve van de bereikbaarheid. 

 

Bluswatervoorziening 

Wat onder een toereikende bluswatervoorziening wordt verstaan, zoals is voorgeschreven in het 

Bouwbesluit 2012, is per gebiedstype en gebruiksfunctie van het bouwwerk uitgewerkt in de 

bluswatermatrix in de Beleidsregels. Op basis van de uitgangspunten is er een behoefte aan de 

volgende bluswatervoorziening: 

• Een bluswatervoorziening B-water met een capaciteit van 90 m3/uur en gelegen op een afstand 

van maximaal 200 meter. 

• Een bluswatervoorziening C-water met een capaciteit van 120 m3/uur en gelegen op een afstand 

van maximaal 2500 meter. 

 

Alle hierboven genoemde afstanden zijn gemeten over de openbare weg, niet in vogelvlucht. 

 

Uit de meest actuele gegevens van onze afdeling Informatie Onderzoek & Analyse blijkt dat de 

volgende bluswatervoorzieningen aanwezig zijn in de nabijheid van het plangebied. 

 

1. In de Zundertseweg ligt in het openbaar gebied ter hoogte van huisnummer 39 een ondergrondse 

brandkraan met een capaciteit van 60 m3/uur. De afstand tussen de ondergrondse brandkraan en 

het plangebied is ca. 117 meter, gemeten over de openbare weg. 

2. In de Sprundelsebaan ligt in het openbaar gebied ter hoogte van huisnummer 107 een 

ondergrondse brandkraan met een capaciteit van 60 m3/uur. De afstand tussen de ondergrondse 

brandkraan en het plangebied is ca. 186 meter, gemeten over de openbare weg. 

3. In de Sprundelsebaan is het mogelijk om ter hoogte van het kruispunt met de Grauwe Polder 

bluswater te onttrekken uit een geboorde put met een capaciteit van 75 m3/uur. De afstand tussen 

de bovengrondse brandkraan en het plangebied is ca. 876 meter, gemeten over de openbare 

weg. 
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Op basis van deze gegevens kan worden gesteld dat de aanwezige ondergrondse brandkraan 

voorziet in de behoefte aan bluswater, zoals is beschreven in de Beleidsregels, ondanks dat er een 

overschrijding van de voorgeschreven afstand is.  

 

Wij willen u er op attenderen dat het aanvoeren van bluswater uit de bluswatervoorziening onder punt 

2, niet mogelijk is met een standaard brandweervoertuig. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een 

groot, middel of klein watertransportsysteem. De opbouw van een dergelijk watertransportsysteem 

neemt langere tijd in beslag. 

 

Opkomsttijd brandweer 

Globaal is de opkomsttijd de tijd tussen het moment dat een incident wordt gemeld bij de meldkamer 

en het moment dat de brandweer ter plaatse is. De opkomsttijd is geregeld in het Besluit 

Veiligheidsregio’s en het vastgesteld beleidsdocument Dekkingsplan Brandweer Midden- en West-

Brabant. In dit besluit en beleidsdocument is voor alle gebouwtypen bepaald wat de maximale 

opkomsttijd is. 

 

Het niveau van de geldende regelgeving tijdens het oprichten van het bouwwerk is bepalend voor de 

maximale opkomsttijd. Is de woonfunctie gebouwd voor het Bouwbesluit 2003, dan geldt een 

opkomsttijd van maximaal 8 minuten. Is de woonfunctie gebouwd na het Bouwbesluit 2003 of 

gebouwd onder het huidige Bouwbesluit 2012, dan geldt een opkomsttijd van maximaal 12 minuten.  

 

Er is sprake van nieuw te bouwen woonfuncties, die worden gebouwd onder de werking van het 

Bouwbesluit 2012. Hiervoor geldt een opkomsttijd van maximaal 12 minuten.  

Op basis van een theoretische berekening is bepaald dat de brandweer vanuit de dichtstbijzijnde 

brandweerkazerne in Etten-Leur binnen de geldende opkomsttijd ter plaatse kan zijn. 

 

Zijn er nog vragen? Stel ze gerust!  

De gegevens van onze contactpersoon staan in het briefhoofd van deze brief.  

 

Hoogachtend, 

 

Namens het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, 

Afdelingshoofd Risicobeheersing 

 

 

 

 

 

Menno Roelofs 
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 Onderwerp: wateradvies voorontwerp bestemmingsplan Zundertseweg 38 te Zundert 

 

 Geachte heer De Wit, 

Waterschap Brabantse Delta 

Postbus 5520, 4801 DZ Breda T 076 564 10 00 F 076 564 10 11 

E info@brabantsedelta.nl I www.brabantsedelta.nl K.v.K.nr: 51 181 584 

IBAN NL88 NWAB 0636 7592 02 BIC NWABNL2GXXX BTW.nr: NL812566762B01 

 

Op 16 augustus 2022 heeft u voorontwerp bestemmingsplan Zundertseweg 38 te Zundert toegestuurd 

met het verzoek om conform de watertoets een advies uit te brengen zoals bedoeld in artikel 3.1.1 lid 1 
van het Besluit ruimtelijke ordening. Naar aanleiding van het voorontwerp bestemmingsplan hebben wij 
de volgende op- en aanmerkingen.  
 
Het waterschap Brabantse Delta is verantwoordelijk voor het waterbeheer in de gemeente op basis van de 
volgende wettelijke kerntaken: het zuiveringsbeheer, watersysteembeheer, beheer van dijken, beheer 
van vaarwegen en nautisch beheer. Het watersysteembeheer -waaronder grondwater- heeft daarbij twee 

doelen: zowel de zorg voor gezond water als de zorg voor voldoende water van voldoende kwaliteit. 
Het beleid en de daarmee samenhangende doelen van het waterschap zijn opgenomen in het 
waterbeheerplan 2016-2021, wat tot stand is gekomen in samenspraak met de waterpartners. 
Zo zijn bijvoorbeeld relevante waterthema’s gekoppeld aan de belangrijkste ruimtelijke ontwikkelingen in 
de regio. 
 

Daarnaast heeft het waterschap waar nodig nog toegespitst beleid en beleidsregels op de verschillende 
thema’s/speerpunten uit het waterbeheersplan en heeft het waterschap een eigen verordening; De Keur 
en de Legger. 
 
De Keur bevat gebods- en verbodsbepalingen met betrekking tot ingrepen die consequenties hebben voor 
de waterhuishouding en het waterbeheer. De legger geeft aan waar de waterstaatswerken plus 
bijbehorende beschermingszones liggen, aan welke afmetingen en vorm die moeten voldoen en wie 

onderhoudsplichtig is. Veelal is voor deze ingrepen een watervergunning van het waterschap benodigd. In 
sommige gevallen vallen de werkzaamheden onder een Algemene regel. Dan kan er onder voorwaarden 
sprake zijn van vrijstelling van de vergunningsplicht. De Keur en de Algemene regels zijn te raadplegen 
via de site van waterschap Brabantse Delta. 
 
Het waterschap hanteert bij nieuwe ontwikkelingen het principe van waterneutraal bouwen, waarbij 
gestreefd wordt naar het behoud of herstel van de ‘natuurlijke’ waterhuishoudkundige situatie. Vanwege 

dit principe wordt bij uitbreiding van verhard oppervlak voor de omgang met hemelwater uitgegaan van 
de voorkeursvolgorde infiltreren, bergen, afvoeren. 
 

De technische eisen en uitgangspunten voor het ontwerp van watersystemen zijn opgenomen in de 
‘beleidsregel Afvoer hemelwater door toename en afkoppelen van verhard oppervlak en de hydrologische 
uitgangspunten bij de keurregels voor afvoeren van hemelwater, Brabantse waterschappen’.  

 
Wij verzoeken u in de waterparagraaf aandacht te schenken aan het gebruik van milieuvriendelijke 
bouwmaterialen en het achterwege laten van uitlogende bouwmaterialen, zoals lood, koper, zink en zacht 
PVC. Deze stoffen kunnen zich ophopen in het water(bodem)systeem en hebben hierdoor een zeer 
nadelige invloed op de water(bodem)kwaliteit en ecologie. 
 
Planregels 

Geen opmerkingen. 
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Verbeelding 
Geen opmerkingen. 
 
Overige opmerkingen 

In Nederland leidt klimaatverandering tot hogere temperaturen, meer (extreme) neerslag, drogere 
zomers en een stijgende zeespiegel. Het gaat daarbij niet alleen om geleidelijke veranderingen. Extreem 
weer, zoals hittegolven en forse regen- en hagelbuien, zal steeds vaker voorkomen en tot meer schade en 
slachtoffers leiden. Klimaat adaptief bouwen en inrichten biedt een kans om van gebieden een 
aantrekkelijk leef- en vestigingslocatie te maken met meer groen en ruimte voor water in de bebouwde 
omgeving en voor meer innovatieve bouwvormen. Hiermee worden ook andere doelen dan klimaatadaptie 
gediend, zoals een gezonde en veilige leefomgeving, biodiversiteit en het verhogen van de kwaliteit van 

de fysieke leefomgeving. Verschillende decentrale overheden en regio’s werken actief aan klimaat adaptief 
bouwen en inrichten. Voorbeelden van concrete maatregelen zijn te vinden op de site van Rijksoverheid 
www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2020/04/30/handreiking-regelgeving-klimaat-adaptief-
bouwen-en-inrichten. 
 
Tot slot wijzen u erop dat er voor het uitvoeren van werkzaamheden in of rondom 

oppervlaktewaterlichamen of waterkeringen en voor het onttrekken/infiltreren van grondwater, gebods- of 

verbodsbepalingen kunnen gelden op basis van de Keur. Veelal is voor werkzaamheden die consequenties 
hebben voor de waterhuishouding en het waterbeheer een vergunning van het waterschap benodigd. In 
sommige gevallen kan een werkzaamheid onder een Algemene regel vallen, waardoor er onder 
voorwaarden sprake kan zijn van een vrijstelling van de vergunningplicht. De Keur en de Algemene regels 
zijn onder andere te raadplegen op de website van het waterschap (www.brabantsedelta.nl). 
Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de afdeling vergunningen via  

telefoonnummer 076 564 13 45. 
 
Wateradvies  
Aangezien de belangrijkste uitgangspunten voor het waterschap naar wens zijn opgenomen in het  
bestemmingsplan geven wij een positief wateradvies. 
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de de heer J.P.H. Castricum van het waterschap via 
telefoonnummer 076 564 11 53. 
 
 

Hoogachtend, 
Namens het dagelijks bestuur, 

Teammanager vergunningen, 
 
mr. B.P. de Jong 

http://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2020/04/30/handreiking-regelgeving-klimaat-adaptief-bouwen-en-inrichten
http://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2020/04/30/handreiking-regelgeving-klimaat-adaptief-bouwen-en-inrichten
http://www.brabantsedelta.nl/

